
ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย กมล บุบผาดา นายชางโยธา อบต. เสี้ยว เมืองเลย เลย

2 น.ส. กรีเพชร สายแสง หัวหนาฝายกอสราง อบต. สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร

3 นาย กฤษฎา นาระตะ ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานเสี้ยว ฟากทา อุตรดิตถ

4 นาย กฤษฎา สืบเนียม หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. หวยกระเจา หวยกระเจา กาญจนบุรี

5 นาย กฤษดาพร ชูติกุลัง ผูอํานวยการกองชาง อบต. คลองเกตุ โคกสําโรง ลพบุรี

6 นาย กลาศึก พรมฤทธิ์ ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา

7 นาย กอเกียรติ วรรณชัย นายชางโยธา อบต. นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแกน

8 น.ส. กาญจนา ใจปญญา นายชางโยธา อบต. เวียง ฝาง เชยีงใหม

9 นาย กิตติธัช อิ่มวัฒนกุล ผูอํานวยการกองชาง อบต. สําโรง โนนไทย นครราชสีมา

10 นาย กุศล สาวงษา ผูอํานวยการกองชาง อบต. โนนมวง ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู

11 นาย เกชา เอ่ียมเกิด ผูอํานวยการกองชาง อบต. ประศุก อินทรบุรี สงิหบุรี

12 นาย เกรียงศักดิ์ แสนสาํราญ ผูอํานวยการกองชาง อบต. โนนแหลมทอง สหัสขันธ กาฬสินธุ

13 นาย ไกรวิน เดวิเลาะ นายชางโยธา อบต. บึงน้ํารักษ บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

14 นาย ขวัญชยั โกเมนกุล นายชางโยธา ทต. เเมสายมิตรภาพ แมสาย เชียงราย

15 นาย ขวัญชยั บุตรปอ นายชางโยธา อบต. แชชาง สันกําแพง เชียงใหม

16 นาย ครรชิต ปุสิงห ผูอํานวยการกองชาง ทต. เหลาเสือโกก เหลาเสอืโกก อุบลราชธานี

17 นาย ครามินทร เกษงาม นายชางโยธาอาวุโส อบจ. อางทอง เมืองอางทอง อางทอง

18 นาย คํารณ ชอคง นายชางโยธา ทต. ควนเสาธง ตะโหมด พัทลงุ

19 นาย คีรินทร ไกรนรา หัวหนาสวนโยธา อบต. เขาพนม เขาพนม กระบี่

20 นาย จตุพร ทตุะกิจ หัวหนาฝายโยธา ทม. ศรีสชันาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

21 นาย จตุรงณ จันทรมิตร นายชางโยธา อบต. ทุงใหญ หาดใหญ สงขลา

22 นาย จรูญ ทิมกลับ ผูอํานวยการกองชาง ทม. คอหงส หาดใหญ สงขลา

23 นาย จรูญ ภูมิพันธ ผูอํานวยการกองชาง ทต. นาใน พรรณานิคม สกลนคร

24 นาย จอมพงษ สอนสุภาพ นายชางโยธา อบต. ศรีชมภู โซพิสัย บึงกาฬ

25 นาย จักรกรด บุตรกุล นายชางโยธา ทต. หวยเม็ก หวยเม็ก กาฬสินธุ

26 นาย จาตุรงค อุทัยกรณ ชางโยธา ทม. แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

27 นาย จารุวัฒน ใหมวงศ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทม. หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

28 นาย จํารอง โขงรัมย นักบริหารงานชาง อบจ. ยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร

29 น.ส. จิตรา หนักไหล นักบริหารงานชาง ทม. บึงย่ีโถ ธัญบุรี ปทุมธานี

30 นาย จิรวัฒน เขียวสอาด หัวหนากองชาง ทต. แกงเสือเตน พัฒนานิคม ลพบุรี

31 นาย จิระ แสงนิล นักบริหารงานชาง ทม. คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี

หลักสูตร พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ) รุนท่ี 1

ระหวางวันที่ 1 - 4 กันยายน 2561

รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม
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32 นาย จุมมโชค เพ่ิมาสีหเจริญ นายชางโยธา อบต. บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี

33 นาย เจริญ จันมา ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานไร หลมสัก เพชรบูรณ

34 นาย เจษฎา แวมามะ หัวหนาสวนโยธา อบต. เขาตูม ยะรัง ปตตานี

35 นาย ฉลาด ชูเมือง หัวหนาฝายกอสราง อบต. เขาขาว ทุงสง นครศรีธรรมราช

36 นาย ชยพัทธ ศรีสริวิิบูลยชัย นายชางโยธา ทต. สามงาม ดอนตูม นครปฐม

37 นาย ชล จีระกุล นายชางโยธา ทต. ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี

38 นาย ชัชวาลย กุญชนะรงค หัวหนากองชาง ทต. หนองหลวง เสลภูมิ รอยเอ็ด

39 นาย ชัยนิกร พลยศ หัวหนาฝายโยธา ทต. บอไทย หนองไผ เพชรบูรณ

40 นาย ชัยพร ชีวะนานนท นายชางโยธา ทม. สวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย

41 นาย ชัยพร ยังปากน้ํา นายชางโยธา อบต. ทาทองใหม กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

42 นาย ชัยรัตน ยะนะโชติ นายชางโยธา อบจ. บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

43 นาย ชัยโรจน บุญทอง หัวหนาสวนโยธา อบต. แหลมใหญ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

44 นาย ชัยวัฒน ทับทองหลวง ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองกุลา บางระกํา พิษณุโลก

45 นาย ชาญชัย ภูชาดึก นายชางโยธา อบต. ทรายทอง หวยเม็ก กาฬสนิธุ

46 วาที่ ร.ต. ชาญวุธ เครือดวงคํา ผูอํานวยการกองชาง อบต. แมถอด เถิน ลําปาง

47 นาย ชานุวัฒน พุทธา นายชางโยธา อบต. โพนยาง วังหิน ศรีสะเกษ

48 นาย ชํานาญ ชูอํานาจ นายชางโยธา อบต. ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

49 นาย ชิตพงษ เนตรกลิ่น นายชางโยธา อบต. นาขุนไกร ศรีสาํโรง สุโขทัย

50 นาย เชดิศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร นายชางโยธา อบต. บอยาง สวางอารมณ อุทัยธานี

51 นาย เชี่ยวชาญ ดงุแกว นายชางโยธา ทต. ถนนใหญ เมืองลพบุรี ลพบุรี

52 นาย ณฐนรรณ สุวรรณ หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย

53 นาย ณภัทรศกร เรืองฤทธิ์ นายชางโยธา ทต. เชียงเคี่ยน เทงิ เชียงราย

54 นาย ณรงค โชติมณี ผูอํานวยการกองชาง อบต. ชุมพล สทิงพระ สงขลา

55 นาย ณัฏฐ ศรีรัตน นายชางโยธา อบต. หนองสมิ บรบือ มหาสารคาม

56 นาย ณัฏฐวัฒส สีสะอาด นายชางโยธา อบต. หนองกระทุม กําแพงแสน นครปฐม

57 นาย ณัฐพล จิตรกําแหง นายชางโยธาชํานาญงาน ทต. ขามปอม เขมราฐ อุบลราชธานี

58 นาย ดําเกิง กุมภัณฑ นายชางโยธา อบต. ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

59 นาย ดําริห วันเต็ม ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

60 นาย ดุสิต ทรัพยพวง หัวหนาสวนโยธา อบต. บางแกว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

61 นาง ตวงรัตน แซเจา ผูอํานวยการกองชาง อบต. ฉลุง เมืองสตูล สตูล

62 นาย ทนงศักดิ์ พันชูรัตน นายชางโยธา อบต. หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ) รุนท่ี 1

ระหวางวันที่ 1 - 4 กันยายน 2561

รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม

63 นาย ทรงพล หุนสาระ ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองหญาไทร สากเหล็ก พิจิตร

64 นาย ทวิทย พรมลี ผูอํานวยการกองชาง ทต. โคกกง ชานุมาน อํานาจเจริญ

65 นาย ทวีพงษ ภิญโญฤทธิ์ นายชางโยธาชํานาญงาน ทต. สะเมิงใต สะเมิง เชียงใหม

66 นาย ทวีศักดิ์ โนนรุงเรือง ผูอํานวยการกองชาง อบต. โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ

67 นาย ทวีศักดิ์ อินสมพันธ หัวหนาฝายโยธา ทต. สบปราบ สบปราบ ลําปาง

68 วาที่ร.ต. ทสวร สะสิริ นายชางโยธา อบต. บักได พนมดงรัก สุรินทร

69 นาย ทินภัทร ชันไธสง ผูอํานวยการกองชาง อบต. กูสวนแตง บานใหมไชยพจน บุรีรัมย

70 นาย เทวินทร คามรักษ ชางโยธา ทต. บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

71 นาย ธงชัย บุบผาหอม นายชางเขียนแบบ ทม. แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

72 นาย ธนกฤต คุมครอง ผูอํานวยการกองชาง อบต. ดอนคลัง ดําเนินสะดวก ราชบุรี

73 นาย ธนกฤต จารุศิลปางกูร นายชางโยธา ทต. บางมวง บางใหญ นนทบุรี

74 นาย ธนธร อยูยืน ผูอํานวยการกองชาง อบต. เชียงรากใหญ สามโคก ปทุมธานี

75 นาย ธนบูรณ มณีนาค นายชางโยธา อบต. บางภาษี บางเลน นครปฐม

76 นาย ธนภัทร ปลอดจินดา หัวหนาสวนโยธา อบต. ทาทองใหม กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

77 นาย ธนภัทร สายสะอาด ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองเทาใหญ ปลาปาก นครพนม

78 นาย ธนภูมิ โถสุวรรณ ผูอํานวยการกองชาง อบต. จางเหนือ แมเมาะ ลําปาง

79 นาย ธนวัฒน ลาวงศ ชางโยธา อบต. หนองปลิง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

80 นาย ธนากร ไชยวาปน นายชางโยธา อบต. แชชาง สันกําแพง เชียงใหม

81 นาย ธนาวุฒิ ยาวิชัย ผูอํานวยการกองชาง อบต. นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม

82 นาย ธรรณพ นิลสลับ ผูอํานวยการกองชาง อบต. กระโทก โชคชยั นครราชสีมา

83 นาย ธวัชชยั เทอดเกียรติ นายชางโยธา อบต. คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี

84 นาย ธีรพล เกษา หัวหนาสวนโยธา ทต. เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย

85 นาย ธีรพล จันทโรทัย ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองบัวนอย สีคิ้ว นครราชสีมา

86 นาย ธีรวัฒน กาญรุณ นายชางโยธา ทต. น้ําก่ํา ธาตพุนม นครพนม

87 นาย ธีรศักดิ์ ภูกัน นายชางโยธา ทต. บึงงาม บึงโขงหลง บึงกาฬ

88 นาย ธีรศักดิ์ อาจออนศรี นายชางโยธา อบต. เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร

89 นาย ธีระนันท ใจสม นายชางโยธา อบต. แมลาว เชียงคํา พะเยา

90 นาย ธีระพงษ หมวกสกุล ผูอํานวยการกองชาง อบต. ปริก สะเดา สงขลา

91 นาย ธีระพล แกวศรี ผูอํานวยการกองชาง อบต. บัวใหญ นานอย นาน

92 นาย ธีระพล บุญตาระวะ หัวหนาสวนโยธา อบต. คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี

93 นาย นพดล คชวิทย นายชางโยธา ทต. นาชะอัง เมืองชมุพร ชุมพร



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ) รุนท่ี 1

ระหวางวันที่ 1 - 4 กันยายน 2561

รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม

94 นาย นพดล อยูเสือ หัวหนาฝายกอสราง อบต. ทาขาม สามพราน นครปฐม

95 นาย นพพร แผวชนะ หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง อบต. บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ

96 น.ส. นรินทร เวียงวะลัย นายชางโยธา ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี

97 นาย นฤดม เกษมรัตน ผูอํานวยการกองชาง อบต. ฮอด ฮอด เชียงใหม

98 นาย นฤเบศ ศรีพระจันทร นายชางโยธา อบต. เหลาตางคํา โพนพิสัย หนองคาย

99 นาย นันทเชษฐ ชัยทิพย นายชางโยธา อบต. หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา

100 นาย นําโชค สุดสวาท ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทาทอง สวรรคโลก สุโขทัย

101 นาย นิติ ศิริโอฬาร นายชางโยธา อบจ. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

102 น.ส. นิรดา ภูมรินทร นายชางโยธา ทน. ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร

103 นาย นิรัญ คลาดโรค นายชางโยธา ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี

104 นาย นิรุต ตุธรรม นายชางโยธา อบต. สระใคร สระใคร หนองคาย

105 นาย นิรุทธ ศรีเดช นายชางโยธา อบต. หัวหวาย ตาคลี นครสวรรค

106 นาย นิวัฒน บัวลอย นายชางโยธา ทต. แสนสุข วารินชําราบ อุบลราชธานี

107 นาย นิวารัตน ฤทธิ์ไธสง นายชางโยธา ทต. ชองแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา

108 นาย บัญชา คงแกว นายชางโยธา อบต. เกาะลิบง กันตัง ตรัง

109 นาย บัญชา มาตยวังแสง ผูอํานวยการกองชาง อบต. เสี้ยว เมืองเลย เลย

110 นาย บัญญัติ ศรศิลป ผูอํานวยการกองชาง อบต. นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย

111 นาย บุญชิต อรรถโยโค ผูอํานวยการกองชาง อบต. ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา

112 นาย บุญถนอม จําปามนต นายชางโยธา อบต. คอทอง เข่ืองใน อุบลราชธานี

113 นาย บุญพันธ รัตนมณี ผูอํานวยการกองชาง อบต. คูขุด สทิงพระ สงขลา

114 นาย บุญฤทธิ์ ถนอมสวย นักบริหารงานชาง ทม. บึงย่ีโถ ธัญบุรี ปทุมธานี

115 นาย บุญสง เดชคุม ผูอํานวยการกองชาง อบต. บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี

116 วาที่ ร.ต. บุญเสริม นิสโร ผูอํานวยการกองชาง ทต. สะบายอย สะบายอย สงขลา

117 น.ส. เบญจวรรณ ภูมรินทร นายชางโยธา ทต. หลักหา บานแพว สมุทรสาคร

118 นาง เบญมาภรณ สะอาดแกว ผูอํานวยการกองชาง ทต. ระโนด ระโนด สงขลา

119 นาย ปฏิวัติ ขวัญตา ผูอํานวยการกองชาง ทต. สามโคก สามโคก ปทุมธานี

120 นาย ปฐม ปญญา ผูอํานวยการกองชาง ทต. วังดิน ลี้ ลําพูน

121 นาย ประคอง วนสันเทยีะ ชางโยธา อบต. สายออ โนนไทย นครราชสีมา

122 นาย ประชุม หวางสิงห ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทาอิบุญ หลมสกั เพชรบูรณ

123 นาย ประธาน ปนตาดง นักบริหารงานชาง อบต. ยางเปยง อมกอย เชียงใหม

124 นาย ประพัฒน ทิพยจํานงค นายชางโยธา อบต. กระดังงา สทิงพระ สงขลา
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125 น.ส. ประไพศรี กําปตตา นายชางโยธาชํานาญงาน ทต. เกาะแตว เมืองสงขลา สงขลา

126 นาย ประภาส ศรีวิเศษ นักบริหารงานชาง อบจ. ยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร

127 นาย ปราโมทย ยันตะบุษย หัวหนาฝายโยธา ทต. กุดสิม เขาวง กาฬสนิธุ

128 นาย ปริชญ รัฐอินทร ผูอํานวยการกองชาง อบต. ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณโุลก

129 นาย ปริญญา ชูใหม หัวหนาฝายบริหารงานชาง อบต. บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ

130 นาย ปริญญา อินทะโคตร นักบริหารงานชาง อบต. พิมาน นาแก นครพนม

131 นาย ปริพรรห ทาใจ หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ

132 นาย ปรีชา ทินราช นายชางโยธา อบต. หนองละลอก บานคาย ระยอง

133 จ.ส.อ. ปรีดา แพงมา นายชางโยธา อบต. โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด

134 นาย ปณณทตั สุดประเสริฐ นายชางโยธา อบต. บางกระบือ สามโคก ปทุมธานี

135 นาย ปยบุตร อยูคง ผูอํานวยการกองชาง ทต. บางหลวง สรรพยา ชัยนาท

136 นาย ปยวัฒน นาควงค นายชางโยธา อบต. สินปุน พระแสง สุราษฎรธานี

137 นาย พงศพันธุ ทับทิมทอง ชางโยธา อบต. บางเดือน พุนพิน สุราษฎรธานี

138 นาย พนม ตนหลุบเลา นักบริหารงานชาง อบจ. ยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร

139 นาย พนม แยมประยูร หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทม. อางศิลา เมืองชลบุรี ชลบุรี

140 นาย พนานตพงศ คําศิริรักษ ผูอํานวยการกองชาง ทต. ในเมือง เวียงเกา ขอนแกน

141 นาย พเน เพ็ญพิมูล ผูอํานวยการกองชาง อบต. สักงาม คลองลาน กําแพงเพชร

142 นาย พัชรินทร ใจหาว นายชางโยธา อบต. ไทรขึง พระแสง สรุาษฎรธานี

143 นาย พัฒนชัย สีนอเพีย หัวหนาฝายผังเมือง อบจ. อางทอง เมืองอางทอง อางทอง

144 นาย พัฒนพงศ พาระพัฒน นักบริหารงานชาง อบต. กองแขก แมแจม เชียงใหม

145 นาย พัฒยะ หิมลาภ ผูอํานวยการกองชาง อบต. คลองแดน ระโนด สงขลา

146 นาย พัทธรินทร นารินทร ผูอํานวยการกองชาง ทต. หนองสองหอง หนองสองหอง ขอนแกน

147 นาย พิรุฬห บุญเปา หัวหนาสวนโยธา อบต. คลองเขิน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

148 นาย พิศุธเศรษฐ พานจํานงค หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ

149 นาย พีรนิธิ โกเมนรุง นายชางโยธา อบต. บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ

150 นาย พีรวัส จันทรทิพย นักบริหารงานชาง อบต. ลาดหลุมแกว ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

151 นาย พีรวุธ พันธยานุกูล นายชางโยธา อบต. โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส

152 นาย พีระวิทย บุญมาธารีรัตน นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

153 นาย ไพบูลย โพธิ์ขี หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. โกสุมพิสัย โกสุมพิสัย มหาสารคาม

154 นาย ไพรัช พัดคํา นายชางโยธา อบต. รองเคาะ วังเหนือ ลําปาง

155 นาย ไพรัตน ธนันชัย หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. ศรีวิชัย ล้ี ลําพูน
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156 นาย ไพโรจน จันทรศร ผูอํานวยการกองชาง อบต. แหลมตะลุมพุก ปากพนัง นครศรีธรรมราช

157 นาย ไพวัลย บุตรศรี ผูอํานวยการกองชาง ทต. บานเตา บานแทน ชัยภูมิ

158 นาย ภัทรวุฒิ สุขประเสรฐิ นายชางโยธา ทต. เหมืองจี้ เมืองลําพูน ลําพูน

159 นาย ภาวัต ขันตโิสภณ นายชางโยธา อบต. เสมา สูงเนิน นครราชสีมา

160 นาย ภูมิพิพัฒน ไชยภูมิ ผูอํานวยการกองชาง อบต. สินปุน พระแสง สุราษฎรธานี

161 นาย ภูเมธ ศรุตธนานนท นายชางโยธา ทต. ทาสาย เมืองเชียงราย เชียงราย

162 นาย มงคล พวงคํา นายชางโยธา อบต. บานปวง ทุงหัวชาง ลําพูน

163 นาย มนตรี ขันกสิกรรม ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองกระทุม ทัพทัน อุทัยธานี

164 นาย มนตรี จินดาพงษ ผูอํานวยการกองชาง ทต. ศาลาลําดวน เมืองสระแกว สระแกว

165 จ.ส.ต. มานพ พันธุกาง นายชางโยธา ทต. หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ

166 น.ส. มิยา แสงเนตร ผูอํานวยการกองชาง อบต. ขุนควร ปง พะเยา

167 นาย เมธี ศรีนครดี นายชางโยธา ทต. คอนสาย กูแกว อุดรธานี

168 นาย เมรินทร คําโฮม ผูอํานวยการกองชาง ทต. สวาง สวางวีระวงศ อุบลราชธานี

169 นาย ยอดรัก แสนภูมิ นายชางโยธา อบต. เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด

170 นาย ยุทธการ แกลวกลา นายชางโยธา ทต. กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ

171 นาย ยุทธนนท กวางทะวาย นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. นาบินหลา เมืองตรัง ตรัง

172 นาย ยุทธนา ชูจินดา ผูอํานวยการกองชาง อบต. ไทรขึง พระแสง สรุาษฎรธานี

173 นาย ยุทธนา สินเตมิ ผูอํานวยการกองชาง อบต. โพนเมือง เหลาเสือโกก อุบลราชธานี

174 นาย ยุทธพงษ ปราบชมภู ผูอํานวยการกองชาง อบต. แกง เดชอุดม อุบลราชธานี

175 นาย ยุทธศักดิ์ สุขดี ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองหมากฝาย วัฒนานคร สระแกว

176 จ.ส.อ. รชต คงศรี นักบริหารงานชาง ทต. วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร

177 นาย รังสรรค ทางเณร ผูอํานวยการกองชาง ทม. บึงย่ีโถ ธัญบุรี ปทุมธานี

178 นาง รัชณี กลับรอด ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทํานบ สิงหนคร สงขลา

179 นาย รัฐพงษ รัตนโคตร นายชางโยธา ทต. หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี

180 นาย รัตนะ เลกิจิ๋ว หัวหนาฝายบริหารงานชาง ทต. บานใหม เมืองพิษณุโลก พิษณโุลก

181 นาย ราเมศ ชาตะรัตน นายชางโยธา อบต. ทุงหวัง เมืองสงขลา สงขลา

182 นาย เรนุวัฒน ทองรอด นายชางโยธา อบต. เขาตอก เคียนซา สรุาษฎรธานี

183 นาย เรืองศักดิ์ กัญญาคํา หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา

184 ส.อ. ฤทธานุพงษ ชาภูมี นายชางโยธา อบต. ทุงคลอง คํามวง กาฬสินธุ

185 นาย ลอมพงศ บัวแกว นายชางโยธา อบต. นราภิรมย บางเลน นครปฐม

186 นาย เลศิชยั เรืองวิลัย นายชางโยธา อบต. โคกมน น้ําหนาว เพชรบูรณ
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187 นาย เลศิศักดิ์ รบศรี นายชางโยธา ทม. บึงย่ีโถ ธัญบุรี ปทุมธานี

188 นาย วรพงษ ปานประสงค ผูอํานวยการกองชาง อบต. บางพูด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

189 นาย วสันต จันทจร หัวหนาฝายกอสราง อบต. หนองจิก บรบือ มหาสารคาม

190 นาย วัชรพงศ พรพงศรัตน หัวหนาสวนโยธา อบต. เมืองเกา กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

191 นาย วัชรินทร ไชยยศ ผูอํานวยการกองชาง ทต. บานสอง เวียงสระ สรุาษฎรธานี

192 นาย วันชัย ศิริลําปาง นายชางโยธา อบต. โพทะเล คายบางระจัน สิงหบุรี

193 นาย วิชญพงศ สาลีสงิห ผูอํานวยการกองชาง ทต. บุณฑริก บุณฑริก อุบลราชธานี

194 นาย วิชัย บริสุทธิ์ ผูอํานวยการกองชาง อบต. เซเปด ตระการพืชผล อุบลราชธานี

195 นาย วิชัย ศรีบุญวงษา นายชางโยธา อบจ. บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

196 นาย วิชิต ชื่นนอก หัวหนาฝายกอสราง อบต. หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย

197 นาย วิเชยีร คําจันทร ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานแปรง ดานขุนทด นครราชสีมา

198 นาย วิเชยีร วงษชัย นักบริหารงานชาง อบต. นาเสยีว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

199 นาย วิทยา กาแกว ผูอํานวยการกองชาง ทต. บางสวรรค พระแสง สรุาษฎรธานี

200 นาย วิทยา บุญศิริ หัวหนาสวนโยธา อบต. เขาพระ รัตภูมิ สงขลา

201 นาย วิทยา วงศแชมชื่น ผูอํานวยการกองชาง อบต. บอเบี้ย บานโคก อุตรดิตถ

202 นาย วินัย พันตาเอก หัวหนาฝายโยธา อบต. หนองสมิ บรบือ มหาสารคาม

203 นาย วิภูชาต สุคนธพันธุ ผูอํานวยการกองชาง ทต. สทิงพระ สทิงพระ สงขลา

204 นาย วิโรจน แสงเสนา นายชางโยธา ทต. บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

205 นาย วิษณุ ดาวอราม นักบริหารงานชาง ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี

206 นาย วิษณุ แมนธนู นายชางโยธา ทต. ปทุมราชวงศา ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ

207 นาย วิสิทธิ์ เพชรรัตนตรัย หัวหนาฝายโยธา ทต. ชากบก บานคาย ระยอง

208 นาย วิสุทธิ์ ประพฤติ ผูอํานวยการกองชาง อบต. ฝายนาแซง หลมสัก เพชรบูรณ

209 นาย วีรชาติ แสนอุน หัวหนาสวนโยธา อบต. เชียงรากนอย สามโคก ปทุมธานี

210 นาย วีรลักษณ นอยอาษา หัวหนาสวนโยธา อบต. หนองสมิ บรบือ มหาสารคาม

211 นาย วีรศักดิ์ ศรีธัญรัตน นายชางโยธา อบต. เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี

212 นาย วีระธรรม ชุมแกว นายชางโยธา อบต. ทาอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี

213 นาย แวซอรี ดาเลาะ ผูอํานวยการกองชาง อบต. สากอ สไุหงปาดี นราธิวาส

214 นาย ศรีรัตน สิทธิโช นายชางโยธา ทต. ทอนหงส พรหมคีรี นครศรีธรรมราช

215 น.ส. ศิริกุล สอนทองคํา นายชางโยธา ทต. ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค

216 นาย ศิริชัย พะโยม หัวหนาสวนโยธา อบต. ตลิ่งชัน เหนือคลอง กระบี่

217 นาย ศิวะ ออนเจริญ นายชางโยธา ทม. บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
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218 นาย ศิวัฒน เชื้อหนองทอน หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. ไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

219 นาย ศุภกิจ มวงลี นักบริหารงานชาง ทต. ดงดํา ลี้ ลําพูน

220 นาย ศุภชาติ ไชยมหา หัวหนาฝายโยธา ทต. สันนาเม็ง สนัทราย เชียงใหม

221 นาย ศุภดร มณีเย็น ผูอํานวยการกองชาง อบต. วังจุฬา วังนอย พระนครศรีอยุธยา

222 นาย ศุภรัฐ คายรังกา หัวหนาฝายโยธา ทต. ปาแงะ ปาแดด เชียงราย

223 นาย ศุภฤกษ ศรชนะ นายชางโยธา ทต. พนม พนม สุราษฎรธานี

224 นาย ศุวทัต หมุนทา ผูอํานวยการกองชาง อบต. โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี

225 นาย สกล สอนอาจ ชางโยธา ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

226 นาย สงคราม จิตสวุรรณ ผอ.สวนงานชาง อบต. ปาขาด สิงหนคร สงขลา

227 นาย สถาพร อินทรวิชะ ผูอํานวยการกองชาง ทต. ดอนหญานาง พรเจริญ บึงกาฬ

228 นาย สนั่น สุระพันธ ผูอํานวยการกองชาง ทต. คําบง หวยผึ้ง กาฬสินธุ

229 นาย สมเกียรติ กดน้ําคํา นายชางโยธา ทต. เมืองเลน็ สันทราย เชียงใหม

230 นาย สมเกียรติ แสงเจริญ หัวหนาสวนโยธา อบต. คลองตาํหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี

231 นาย สมชาย ทรงหอม นายชางโยธา ทต. วังมวง วังมวง สระบุรี

232 นาย สมนกึ ดวงชู นักบริหารงานชาง อบต. ดีหลวง สทิงพระ สงขลา

233 นาย สมพงษ สีดา หัวหนากองชาง อบต. ลําชี ฆองชยั กาฬสินธุ

234 นาย สมพร ใจดี นายชางโยธาชํานาญงาน ทต. หนองบัวตะเกียด ดานขุนทด นครราชสีมา

235 นาย สมยศ บุญราช หัวหนาสวนโยธา อบต. หวานคํา ราษีไศล ศรีสะเกษ

236 นาย สมศักดิ์ ภูดินดาน ผูอํานวยการกองชาง อบต. แมลาน แมลาน ปตตานี

237 นาย สมศักดิ์ ยศบุญ นักบริหารงานชาง อบต. คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี

238 นาย สมิต ชัยชม หัวหนากองชาง ทต. ศรีเต้ีย บานโฮง ลาํพูน

239 นาย สยาม จันทรแปลก ผูอํานวยการกองชาง อบต. หวยไร หลมสัก เพชรบูรณ

240 นาย สรศักดิ์ ชุมแวงวาป นายชางโยธา ทต. เขื่อนอุบลรตัน อุบลรัตน ขอนแกน

241 นาย สราวุฒิ สังขศิลปชัย นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. ชุมพล สทิงพระ สงขลา

242 นาย สวัสดิ์ พนาพิทักษกุล ผูอํานวยการกองชาง ทต. คูขวาง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

243 นาย สันติ โกเศยโยธิน ผูอํานวยการกองชาง อบต. คลองไผ สีคิ้ว นครราชสีมา

244 นาย สันติ ถิ่นถา หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. งิ้ว เทิง เชยีงราย

245 นาย สันติ พรมรัตน นายชางโยธา อบต. แมแดด กัลยาณิวัฒนา เชยีงใหม

246 นาย สันติภาพ กอปรสิริพัฒน ผูอํานวยการกองชาง อบต. อุดมทรัพย วังน้ําเขียว นครราชสีมา

247 นาย สัมมนา สีหมุย ผูอํานวยการกองชาง อบต. สายออ โนนไทย นครราชสีมา

248 นาย สาธิต โชคนรากุล ผูอํานวยการกองชาง ทต. หนองสระ ทัพทัน อุทัยธานี



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ) รุนท่ี 1

ระหวางวันที่ 1 - 4 กันยายน 2561

รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม

249 นาย สาธิต ทองอนันต นายชางโยธา อบต. วัดแกว บางแพ ราชบุรี

250 นาย สาธิต บุญมา นายชางโยธา ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี

251 นาย สาธิต ผุดผอง ผูอํานวยการกองชาง ทต. เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี

252 นาย สิทธิชัย พิพัฒนชัยปกรณ ผูอํานวยการกองชาง อบต. โคกสลุด บางกระทุม พิษณุโลก

253 นาย สิทธิชา ปนทอง นายชางโยธา อบต. บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

254 นาย สิทธิพร แสนทวีสุข นายชางโยธา อบต. โนนโหนน วารินชําราบ อุบลราชธานี

255 นาย สุกิตติ แกวละลัย นายชางโยธา ทต. หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร

256 นาย สุชาติ ตาลุสา ผูอํานวยการกองชาง อบต. ถ้ํากระตายทอง พรานกระตาย กําแพงเพชร

257 นาย สุทธิเดช ทินบุตร หัวหนาสวนโยธา ทต. คอนสาย กูแกว อุดรธานี

258 วาที่ร.อ. สุทธิพงศ วรรักษ นายชางโยธา อบต. ปะโด มายอ ปตตานี

259 นาย สุภวัฒน คงทอง ผูอํานวยการกองชาง อบต. คลองรี สทิงพระ สงขลา

260 นาย สุภัทร คงสมบุตร นายชางโยธา อบต. บานลี่ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

261 นาย สุภัทรชัย จริตงาม นายชางโยธาปฏิบัตงิาน อบต. เกาะสาหราย เมืองสตลู สตลู

262 น.ส. สุภาพร มากขาว นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. นาบินหลา เมืองตรัง ตรัง

263 น.ส. สุมิญชา ภูมาลา นายชางโยธา ทม. คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี

264 นาย สุเมธ คลังชาํนาญ ผูอํานวยการกองชาง อบต. หวยไร คอนสวรรค ชัยภูมิ

265 นาย สุรชัย ทางธรรม นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. บางกราง เมืองนนทบุรี นนทบุรี

266 นาย สุรพล พรมกันหา หัวหนาสวนโยธา อบต. ยางคํา โพนทราย รอยเอ็ด

267 นาย สุรศักดิ์ ภูมิสาร หัวหนาสวนโยธา อบต. เหลากลาง ฆองชยั กาฬสินธุ

268 นาย สุวัฒน ชาวสวนเจริญ นักบริหารงานชาง อบต. ไผหูชาง บางเลน นครปฐม

269 นาย สุวิทย ภูเภา ผูอํานวยการกองชาง อบต. เหลาทอง โซพิสัย บึงกาฬ

270 นาย สุวิทย สุทิน นายชางโยธา ทต. บางสวรรค พระแสง สรุาษฎรธานี

271 น.ส. สุวิมล ภูมาลา นักบริหารงานชาง อบต. คลองควาย สามโคก ปทุมธานี

272 นาย เสกศักดิ์ ยาตาแสง หัวหนาฝายโยธา ทต. หนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู

273 นาย เสกสรร สมพาน นายชางโยธา ทต. บวกคาง สนักําแพง เชียงใหม

274 นาย เสฎฐวุฒิ เลศิแกว นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี

275 นาย เสนีย บุญสุข ผูอํานวยการกองชาง อบต. ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค

276 นาย แสนยา สญัญะพันธุ ผูอํานวยการกองชาง ทต. ดงเจน ภูกามยาว พะเยา

277 นาย โสพล ศรีเพชร นายชางโยธา อบต. ดีหลวง สทิงพระ สงขลา

278 นาย โสภณ ศิริรักษ ผูอํานวยการกองชาง ทต. ปง ปง พะเยา

279 นาย โสภณ อุปนิสสยัพล หัวหนาสวนโยธา อบต. แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ) รุนท่ี 1

ระหวางวันที่ 1 - 4 กันยายน 2561

รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม

280 นาย หัสดิน มาสีจันทร หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. หนองไผ หนองไผ เพชรบูรณ

281 นาย องอาจ ไหมละเอียด ผูอํานวยการกองชาง อบต. เขาขาว ทุงสง นครศรีธรรมราช

282 นาย อดิศักดิ์ ธัญญวิกัญ ผูอํานวยการกองชาง อบต. ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

283 น.ส. อนิญชิตา หนูเมือง หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. ทุงเสลี่ยม ทุงเสล่ียม สโุขทัย

284 วาที่ร.ต. อนุชา กันเดิม ผูอํานวยการกองชาง อบต. น้ําหนาว น้ําหนาว เพชรบูรณ

285 นาย อนุชา ขัติยนนท ผูอํานวยการกองชาง อบต. โพนแพง รัตนวาป หนองคาย

286 นาย อนุลักษณ โคจร นายชางโยธา ทต. ชองแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา

287 น.ส. อโนชา ชินสมบูรณ ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

288 นาย อภิเดช สังขทอง นายชางโยธา ทน. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

289 นาย อภินันท จั่นน้ําแดง หัวหนาสวนโยธา อบต. รางพิกุล กําแพงแสน นครปฐม

290 นาง อมร ธนะสีลงักูล นักบริหารงานชาง ทต. พระลับ เมืองขอนแกน ขอนแกน

291 นาย อรรถชา นอกกระโทก หัวหนาฝายโยธา ทต. สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา

292 นาย อลงกต เวชการ หัวหนาสวนโยธา อบต. บานปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

293 นาย อัครัช รัตนคช ผูอํานวยการกองชาง อบต. ไทรโสภา พระแสง สุราษฎรธานี

294 นาย อัฑฒวรัชญ แสงเขียว ผูอํานวยการกองชาง อบต. กุตาไก ปลาปาก นครพนม

295 นาย อานุภาพ จุตาทิศ นักบริหารงานชาง ทต. โนนบุรี สหัสขันธ กาฬสินธุ

296 นาย อารักษ ย้ิมสมบูรณ ผูอํานวยการกองชาง ทต. ศาลาแดง เมืองอางทอง อางทอง

297 นาย อํานาจ ลาพินี หัวหนาสวนโยธา อบต. ควนรู รัตภูมิ สงขลา

298 น.ส. อําพัน ศิริสม หัวหนาสวนโยธา อบต. นาโพธิ์ กุดรัง มหาสารคาม

299 นาย อิสสระ แพงสารี นายชางโยธา อบต. ถ้ํากระตายทอง พรานกระตาย กําแพงเพชร

300 นาย เอกชาติ หะยีเจะแน หัวหนาสวนโยธา อบต. มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส

301 นาย เอกพล มาระวิชัย ผอ.สํานักชาง อบต. ไชยวัฒนา ปว นาน

302 นาย เอกลักษณ รักสกุล นายชางโยธาปฏิบัตงิาน อบต. เขาใหญ อาวลึก กระบี่

303 นาย เอกวัฒน อะทะไชย หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. หวยซอ เชียงของ เชียงราย



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย อารี ลือนาม นักบริหารงานชาง อบต. คลองทอมเหนือ คลองทอม กระบี่

2 นาย เอกภัท ยินดี นายชางโยธาชํานาญงาน ทม. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

3 นาย เอกลักษณ อุนนุช นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่

4 นาย สุวนนท สุทธิเกิด นักบริหารงานชาง อบต. คลองประสงค เมืองกระบี่ กระบี่

5 นาย เวสารัช งามประดษิฐ นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่

6 น.ส. ปยนุช ไชยภักดี ผูอํานวยการกองชาง อบต. เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่

7 นาย สมภพ ใบบัว นายชางโยธา อบจ. กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

8 นาย สมศักดิ์ เหมือนสด นักบริหารงานชาง ทต. หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี

9 นาย วีรยุทธ เอกะ นายชางโยธา อบต. หัวนาคํา กระนวน ขอนแกน

10 นาย จักรี ชุมพล ผูอํานวยการกองชาง อบต. หัวนาคํา กระนวน ขอนแกน

11 นาย ศุภวิทญ สุขกะ ผูอํานวยการกองชาง อบต. โนนแดง โนนศิลา ขอนแกน

12 นาย ณัฐพงษ ทินชวย อบต. ทุงชมพู ภูเวียง ขอนแกน

13 นาย กอเกียรติ วรรณชัย นายชางโยธา อบต. นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแกน

14 นาย สายัณห บุญเกาะ ผูอํานวยการกองชาง อบต. นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแกน

15 นาย สุรชยั ไทยโส นายชางโยธา ทต. มัญจาคีรี มัญจาคีรี ขอนแกน

16 นาย เสกสรรค นราพงษ ผูอํานวยการกองชาง อบต. คอนสวรรค คอนสวรรค ชัยภูมิ

17 นาย นิรัญ ประสานศักดิ์ หัวหนาสวนโยธา อบต. ยางหวาย คอนสวรรค ชัยภูมิ

18 นาย สุรัจชัย จันเรืองศรี นายชางโยธา อบต. ศรีสาํราญ คอนสวรรค ชัยภูมิ

19 นาย ธีระยุทธ ครองพวก ผูอํานวยการกองชาง อบต. ศรีสาํราญ คอนสวรรค ชัยภูมิ

20 นาย ศิริศักดิ์ ศิริบุรี หัวหนาสวนโยธา อบต. หนองขาม คอนสวรรค ชยัภูมิ

21 นาย ณฤทธ์ิ สิรินันทถาวร นายชางโยธา อบต. บานเพชร บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ

22 นาย สุนันท นรเชษฐกุล นายชางโยธา อบต. บานดอน ภูเขียว ชัยภูมิ

23 นาย ตอศักดิ์ วัจนสาร ชางโยธา อบต. ปากทรง พะโตะ ชุมพร

24 นาย สมชาย นนทสวุรรณ ผูอํานวยการกองชาง อบต. พะโตะ พะโตะ ชุมพร

25 นาย จิรวัฒน ศิลาออน นายชางโยธา อบต. นาสัก สวี ชุมพร

26 นาย วัลยุทธ ทศกฎไพรี ผูอํานวยการกองชาง อบต. บางน้ําจืด หลังสวน ชุมพร

27 นาย ประเสริฐ รัตนรัตน ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานควน หลังสวน ชุมพร

28 นาย อุทัย พรหมชาติ ผูอํานวยการกองชาง ทต. ปากน้ําหลังสวน หลังสวน ชุมพร

29 นาย เสนห คงวิสัย นายชางโยธา ทม. หลังสวน หลังสวน ชุมพร

30 นาย เอนก รูทํานอง นักบริหารงานชาง ทต. ปาตาล ขุนตาล เชียงราย

หลักสูตร พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ) รุนท่ี 2

ระหวางวันที่ 12 - 15 กันยายน 2561

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
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ระหวางวันที่ 12 - 15 กันยายน 2561

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม

31 นาย ภูเมธ ศรุตธนานนท นายชางโยธา ทต. ทาสาย เมืองเชียงราย เชียงราย

32 นาย ปราโมทย หมื่นนามหนอ นายชางสาํรวจ ทต. เเมสายมิตรภาพ แมสาย เชียงราย

33 นาย บรรจง ถานี ผูอํานวยการกองชาง อบต. โปงทุง ดอยเตา เชียงใหม

34 นาย เอกราช บุตรจุมปา นายชางโยธา ทต. ปาตุม พราว เชียงใหม

35 นาย พีรดนย แกวชมภู นายชางโยธา ทต. ทาผา แมแจม เชียงใหม

36 นาย พีระศักดิ์ เมฆเกิด ผูอํานวยการกองชาง อบต. หาดสําราญ หาดสาํราญ ตรัง

37 นาย เสกสรร พันธสวัสด์ิ ผูอํานวยการกองชาง ทต. พิกุลออก บานนา นครนายก

38 น.ส. สุจิตรา ปฐมพิริยากุล นายชางโยธา อบต. หนองกระทุม กําแพงแสน นครปฐม

39 นาย ปรีชา อองมะลิ นักบริหารงานชาง อบต. ดอนรวก ดอนตูม นครปฐม

40 นาย ธนะสิทธิ์ ณัฐไตรสิทธิ์ หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. สามงาม ดอนตูม นครปฐม

41 น.ส. ธนันณัฏฐ ธนเดชชัยมงคล ผูอํานวยการกองชาง อบต. นครชยัศรี นครชัยศรี นครปฐม

42 นาย โสภณ อุปนิสสัยพล หัวหนาสวนโยธา อบต. แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม

43 นาย นครา ปานเพชร หัวหนาสวนโยธา อบต. ลําพญา บางเลน นครปฐม

44 น.ส. เบญจรัตน ทัศนาบูรณ นายชางโยธา อบต. หินมูล บางเลน นครปฐม

45 นาย อัคคพล บริสทุธิ์ นายชางโยธา อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

46 นาย อธิคม เชาวนกุล ผูอํานวยการกองชาง ทต. บอพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม

47 นาย ปริญญา ฤทธิบุตร หัวหนาฝายโยธา อบต. บางแขม เมืองนครปฐม นครปฐม

48 นาย พัลลภ สุกใส หัวหนาสวนโยธา อบต. บางแขม เมืองนครปฐม นครปฐม

49 นาย สมชาย อารีย หัวหนาสวนโยธา อบต. โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม

50 ส.อ. นิคม โชติชัย นายชางโยธา ทต. มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม

51 นาย วิชิต คงกะพันธ หัวหนาสวนโยธา อบต. วังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม

52 นาย ประทีป วงศสกุล หัวหนาสวนโยธา อบต. สามควายเผือก เมืองนครปฐม นครปฐม

53 นาย ศักดิ์ชัย ณัฐวุฒิ นายชางโยธา อบต. หนองดินแดง เมืองนครปฐม นครปฐม

54 นาย ศุภชัย นาศรีทม ผูอํานวยการกองชาง อบต. นาทม นาทม นครพนม

55 นาย สรพงษ ศรีวรชัย ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองซน นาทม นครพนม

56 นาย สมศักดิ์ อุดมสุขโสภณ ผูอํานวยการกองชาง อบต. ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา

57 นาย จักรินทร เภสัชชา นายชางโยธา อบต. จันทึก ปากชอง นครราชสีมา

58 นาย ธิวัฒน ออนบรม นายชางสาํรวจ อบต. จันทึก ปากชอง นครราชสีมา

59 นาย วัฒนศักดิ์ เหลือสุข ผูอํานวยการกองชาง อบต. ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา

60 นาย ประสิทธิ์ ทศดร หัวหนากองชาง ทต. กงรถ หวยแถลง นครราชสีมา
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61 นาง นางมลธิรา ชิ้นพงค นายชางโยธา อบต. ทุงโพธิ์ จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช

62 นาย อภิชาติ สุขสงวน นายชางโยธา อบต. ทุงโพธิ์ จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช

63 นาย จารึก กาญจนวิจิตร หัวหนาสวนโยธา อบต. เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช

64 นาย สรรคธร มากนวล นายชางโยธาอาวุโส อบต. นางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช

65 นาย สุเมธ บุญสนิท นายชางโยธา อบต. วังอาง ชะอวด นครศรีธรรมราช

66 นาย ธนกร มะโนสงค ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช

67 นาย วิศนุเทพ ทองดี นักบริหารงานชาง อบต. สระแกว ทาศาลา นครศรีธรรมราช

68 นาย สฤษดิ์ มาลาศรี นายชางโยธา อบต. สระแกว ทาศาลา นครศรีธรรมราช

69 วาที่ร.ต. จรวย โมสิโก ผูอํานวยการกองชาง ทต. ถ้ําใหญ ทุงสง นครศรีธรรมราช

70 นาย เมธา ศรีเปารยะ ผูอํานวยการกองชาง อบต. นาหลวงเสน ทุงสง นครศรีธรรมราช

71 นาย สําราญ จันหุณี ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองหงส ทุงสง นครศรีธรรมราช

72 นาย สุรพล คงมนต ผูอํานวยการกองชาง ทต. ทอนหงส พรหมคีรี นครศรีธรรมราช

73 นาย อัษฎา แกวเกิด นายชางโยธา ทต. เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช

74 นาย สมชาย ศรีเปารยะ หัวหนาฝายโยธา ทต. เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช

75 นาย กีรติ คําดี นายชางโยธา อบต. กําแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

76 นาย ณัฐชา ลองจา นายชางโยธา อบต. กําแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

77 นาย จักพงษ มณีโชติ ผูอํานวยการกองชาง อบต. เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช

78 นาย พีระ ขําเสม นายชางโยธา อบต. วังใหญ ทาตะโก นครสวรรค

79 นาย อภิเษก ศรีสมบัติ นายชางโยธา ทต. บานแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค

80 นาย อาทิตย พรมศิลา ชางโยธา อบต. บึงเสนาท เมืองนครสวรรค นครสวรรค

81 นาย ธนกฤต จารุศิลปางกูร นายชางโยธา ทต. บางมวง บางใหญ นนทบุรี

82 นาย สายันต กองสุวรรณ ผูอํานวยการกองชาง อบต. โฆษิต ตากใบ นราธิวาส

83 นาย วีรชน แดนโพธิ์ ผูอํานวยการกองชาง ทต. เชียงกลาง เชยีงกลาง นาน

84 นาย พงศกร โนชัยตะสอน นายชางโยธา อบต. บัวใหญ นานอย นาน

85 นาย สงกรานต คํายาน ผูอํานวยการกองชาง อบต. ศิลาเพชร ปว นาน

86 นาย อนุวัตร แสนอินตะ ผูอํานวยการกองชาง อบต. ดูพงษ สันติสุข นาน

87 นาย ธีรศักดิ์ ภูกัน นายชางโยธา ทต. บึงงาม บึงโขงหลง บึงกาฬ

88 นาย แดนไพร ปกขะพล หัวหนาสวนโยธา อบต. โนนศิลา ปากคาด บึงกาฬ

89 นาย นายคําภีร หลอดหลง ชางโยธา ทต. สองช้ัน กระสัง บุรีรัมย

90 นาย ดําหริ บูชารัมย นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. กระสัง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย
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91 นาย อรรถพร อุดตมะปญญา นายชางโยธา ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี

92 นาง ประไพศรี เชื้อชาติ นายชางโยธา อบต. คูบางหลวง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

93 นาย วัชรพงศ พรพงศรัตน ผูอํานวยการกองชาง อบต. บอทอง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

94 นาย สุวรรณ สายพิน หัวหนาสวนโยธา อบต. นาดี นาดี ปราจีนบุรี

95 นาย บวรนาถ ไพพงศ หัวหนาสวนโยธา อบต. บางโกระ โคกโพธิ์ ปตตานี

96 นาย ยุกต ราชนุย ผูอํานวยการกองชาง ทต. ตันหยง ยะหริ่ง ปตตานี

97 นาย ทวิช โพธิ์สวาง ผูอํานวยการกองชาง อบต. ธนู อุทยั พระนครศรอียุธยา

98 จาอากาศเอก วิชัย ศิริรักษ นายชางโยธาชํานาญงาน ทต. ปง ปง พะเยา

99 นาย ฉลาด ชลหัตถ นายชางโยธา ทต. เกาะยาวใหญ เกาะยาว พังงา

100 นาย สามารถ พูลศิริ นักบริหารงานชาง ทม. พังงา เมืองพังงา พังงา

101 นาย ชุติวัตร ชุติวโรภาส นายชางโยธา ทม. พังงา เมืองพังงา พังงา

102 นาย ธราธิป แกวมา นายชางเขียนแบบ ทต. เขาหัวชาง ตะโหมด พัทลุง

103 นาย หมูหําหมัด เหล็มนุย ผูอํานวยการกองชาง ทต. ควนเสาธง ตะโหมด พัทลุง

104 น.ส. ภวรัชญ ทิศทอง นายชางโยธา ทต. ดอนประดู ปากพะยูน พัทลุง

105 นาย เจษฎา โชติพรม นายชางโยธาอาวุโส อบต. ทับหมัน ตะพานหิน พิจิตร

106 นาย สมชาย มังคะโชติ ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทับหมัน ตะพานหิน พิจิตร

107 นาย ธนพัต จุฑาคุปต ผูอํานวยการกองชาง ทต. เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร

108 นาย วรพงษ ศิริจารุวงศ ผูอํานวยการกองชาง อบต. บางไผ บางมูลนาก พิจิตร

109 นาย ภาณุวัตร ทับแสง หัวหนาสวนโยธา อบต. ภูมิ บางมูลนาก พิจิตร

110 นาย จักรกฤษ วันเชียง ผูอํานวยการกองชาง อบต. ลําประดา บางมูลนาก พิจิตร

111 นาย มานพ สุขเกษม หัวหนาสวนโยธา อบต. วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร

112 นาย ปรีชาชาติ พุมโพธิ์ หัวหนาสวนโยธา อบต. วังสําโรง บางมูลนาก พิจิตร

113 นาย วัฒนชัย แกงศริิ นายชางโยธา ทต. หอไกร บางมูลนาก พิจิตร

114 นาย ทนงศักดิ์ ตินะคัด หัวหนาสวนโยธา ทต. หอไกร บางมูลนาก พิจิตร

115 นาย ทวี เพ็ชรพันธ ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทานั่ง โพทะเล พิจิตร

116 นาย เชิดชัย บุรีวงศ ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทาบัว โพทะเล พิจิตร

117 นาย คํารณ พรหมบุตร ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทาเสา โพทะเล พิจิตร

118 นาย วัชรินทร เรืองมาลัย ผูอํานวยการกองชาง ทต. บางคลาน โพทะเล พิจิตร

119 นาย ลิขิต คลังเพ็ชร ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานนอย โพทะเล พิจิตร

120 นาย ชัชวาลย ตณิมาศ ผูอํานวยการกองชาง อบต. โพทะเล โพทะเล พิจิตร
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121 นาย ศุภกิจ ครุธทิน ผูอํานวยการกองชาง อบต. วัดขวาง โพทะเล พิจิตร

122 นาย อนุวัฒน บาดดษิฐ นายชางโยธา อบต. ปามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร

123 นาย วัชรพงษ พูลคลาย ผูอํานวยการกองชาง ทต. หนองปลอง วังทรายพูน พิจิตร

124 นาย นนทกรานต มีคํา หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. หวยแกว บางกระทุม พิษณุโลก

125 นาย ธัชเศรษฐ ธนาภรณรัตนผล นายชางโยธา อบต. หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก

126 นาย สุวัฒน ปรีชนิด นายชางโยธา ทต. หาดเจาสําราญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

127 นาย ทรงชัย กล่ําสิน ผูอํานวยการกองชาง ทต. วังโปง วังโปง เพชรบูรณ

128 นาย ประชุม หวางสิงห ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทาอิบุญ หลมสกั เพชรบูรณ

129 นาย สุพัฒน สิริชีวกุล ผูอํานวยการกองชาง อบต. ปากดุก หลมสกั เพชรบูรณ

130 นาย วิสุทธิ์ ประพฤติ ผูอํานวยการกองชาง อบต. ฝายนาแซง หลมสัก เพชรบูรณ

131 นาย สยาม จันทรแปลก ผูอํานวยการกองชาง อบต. หวยไร หลมสัก เพชรบูรณ

132 นาย สมคิด ใหมคามิ นักบริหารงานชาง ทต. ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม

133 นาย ประกอบ โยธาฤทธิ์ หัวหนาฝายกอสราง อบต. คันธารราษฎร กันทรวิชัย มหาสารคาม

134 นาย พิคิด สรุยิหงษ นายชางโยธา อบต. เหลา โกสุมพิสัย มหาสารคาม

135 นาย นครินทร จันทศิลป นายชางโยธา ทต. นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม

136 นาย เกชัย หัตถพนม ผูอํานวยการกองชาง ทต. นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม

137 นาย ธนพงศ ศรีออนหลา ผูอํานวยการกองชาง อบต. ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

138 นาย นพดล พลโคกกอง ผูอํานวยการกองชาง อบต. คอเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร

139 นาย แวอาแซ สาและ นายชางโยธาชํานาญงาน ทม. สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา

140 นาย มัสกี ยูโซะ ผูอํานวยการกองชาง อบต. กาลูปง รามัน ยะลา

141 นาย อัลซะหรี สามะอาลี ผูอํานวยการกองชาง อบต. ยะตะ รามัน ยะลา

142 นาย พิพัฒน ศรีรักษา ชางโยธา อบต. เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด

143 นาย อาภินันท สามารถ หัวหนาสวนโยธา อบต. ดงครั่งนอย เกษตรวิสยั รอยเอ็ด

144 วาที่ร.ต. ไมตรี เทศพรม ผูอํานวยการกองชาง อบต. ดงครั่งใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด

145 นาย วินัย โชติชวง หัวหนาสวนโยธา อบต. ทุงทอง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด

146 นาย พงศกรณ ปดถามัง ผูอํานวยการกองชาง อบต. น้ําออม เกษตรวิสัย รอยเอ็ด

147 นาย สุวัฒน เนื้อจันทา หัวหนาสวนโยธา อบต. โนนสวาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด

148 นาย ฉัตรชัย วงษพระจันทร ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานฝาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด

149 นาย วรฉัตร ศรีกลับ ผูอํานวยการกองชาง ทต. เมืองบัว เกษตรวิสัย รอยเอ็ด

150 นาย ธนพงศ รัจพจน ผูอํานวยการกองชาง อบต. ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
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151 นาย ปริญญา เถาวจันทร หัวหนาฝายโยธา ทต. จังหาร จังหาร รอยเอ็ด

152 นาย อภินันท สัพโส ผูอํานวยการกองชาง อบต. เหลาหลวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด

153 นาย วุฒิไกร สุวรรณมารถ นกับริหารงานชาง ทต. ชุมพร เมยวดี รอยเอ็ด

154 นาย เชาวัฒน จอมไพรศรี หัวหนาฝายโยธา ทต. ปอภาร เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด

155 นาย พงศกร โพธิ์งาม หัวหนาฝายโยธา ทต. หนองหิน เมืองสรวง รอยเอ็ด

156 นาย อิทธิพล จัตุรโพธิ์ ผูอํานวยการกองชาง ทต. บานบาก ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด

157 นาย พรชัย การะเกษ ผูอํานวยการกองชาง ทต. โพธิ์ทอง ศรีสมเดจ็ รอยเอ็ด

158 นาย ณัฏฐพล ไชยรัตนสิทธิ์ ผูอํานวยการกองชาง อบต. ดอนกรวย ดําเนินสะดวก ราชบุรี

159 นาย ฐิติวัฒน ยศปญญา หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง อบต. นครชมุน บานโปง ราชบุรี

160 นาย พัลลภ แยมสกุลณา นายชางโยธา อบต. ปากแรต บานโปง ราชบุรี

161 นาย ยุทธศักดิ์ เบาสุข นายชางโยธา อบต. เพนียด โคกสําโรง ลพบุรี

162 นาย ราเชนทร สินมั่น ผูอํานวยการกองชาง ทต. บางงา ทาวุง ลพบุรี

163 นาย ภูวดล แตงต้ัง หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. บางงา ทาวุง ลพบุรี

164 นาย รุงโรจน มงคลอรรถ นายชางโยธา อบต. หนองเมือง บานหมี่ ลพบุรี

165 นาย ไพรโรจน นิ่มเรอืง ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองเมือง บานหมี่ ลพบุรี

166 นาย เฉลิมชัย เกษมสุข นายชางโยธา ทต. กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี

167 นาย นพดล มุสกิะปาน ผูอํานวยการกองชาง อบต. บอทอง หนองมวง ลพบุรี

168 นาย รัชกร อินคํา หัวหนาฝายโยธา ทต. เถินบุรี เถิน ลําปาง

169 นาย เอกชัย เนตรวิศุทธ ผูอํานวยการกองชาง ทต. น้ําโจ แมทะ ลําปาง

170 นาย ศราวุธ เสนาธรรม นายชางโยธาชํานาญงาน ทต. แมทะ แมทะ ลําปาง

171 นาย กรวีร จี๋เอย นายชางโยธาอาวุโส ทต. แมทะ แมทะ ลําปาง

172 นาย วัชรพงศ วงศชุมภู ผูอํานวยการกองชาง ทต. แมทะ แมทะ ลําปาง

173 นาย ธิตภิูมิ ชยัลงักา ชางโยธา อบต. บานปวง ทุงหัวชาง ลําพูน

174 นาย อุเทยีน คําเดชศักดิ์ นักบริหารงานชาง ทต. ทากาศ แมทา ลาํพูน

175 นาย อรุณ ซอนเติม ผูอํานวยการกองชาง อบต. จอมศรี เชียงคาน เลย

176 นาย ไพทูล เอี่ยมก่ี นักบริหารงานชาง อบต. นาซาว เชียงคาน เลย

177 นาย สราวุฒิ คําวันดี นายชางโยธา อบต. ปากตม เชียงคาน เลย

178 นาย สุริยา หาญลือเดช นายชางโยธา อบต. ปากตม เชียงคาน เลย

179 นาย ภูวดล อะโน ผูอํานวยการกองชาง อบต. ปากตม เชียงคาน เลย

180 จ.ส.อ. พิสิษฐ ลานคํา ผูอํานวยการกองชาง อบต. นาดวง นาดวง เลย
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181 นาย อโณทัย นาวงษ ผูอํานวยการกองชาง ทต. ทาชางคลอง ผาขาว เลย

182 นาย กฤษนะพงษ สําอางค หัวหนาสวนโยธา อบต. โนนปาซาง ผาขาว เลย

183 นาย อวยชัย แสนเมือง ผูอํานวยการกองชาง อบต. ผาขาว ผาขาว เลย

184 นาย จิรศักดิ์ วรรณศรี ผูอํานวยการกองชาง อบต. หวยสม ภูกระดึง เลย

185 นาย เกรียงไกร บุญประดษิฐ หัวหนาสวนโยธา อบต. น้ําออม กันทรลกัษ ศรีสะเกษ

186 นาย อภิลักษณ พุมทอง นายชางโยธา อบต. เสาธงชัย กันทรลักษ ศรีสะเกษ

187 นาย ฤทธิรงค ลําสมุทร หัวหนาสวนโยธา อบต. ดู กันทรารมย ศรีสะเกษ

188 นาย สงา ดวงแสง ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทาม กันทรารมย ศรีสะเกษ

189 นาย ชินราช พลอินทร หัวหนาสวนโยธา อบต. รุงระวี น้ําเกลี้ยง ศรีสะเกษ

190 นาย ศิวาวุธ ลิ้มพงศธร นายชางโยธา อบต. กานเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

191 นาย ธีรนนท พอสอน นายชางโยธา อบต. ขะยูง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ

192 นาย อพิรัตน คุณปญญา หัวหนาฝายโยธา ทต. นาหัวบอ พรรณานิคม สกลนคร

193 นาย ธวัชชัย โหมดมวง นายชางโยธา อบต. บงเหนือ สวางแดนดิน สกลนคร

194 นาย พุทธชัย ลาพงษ ชางโยธา อบต. แวง สวางแดนดิน สกลนคร

195 นาย สาทร ชูเอียด ผูอํานวยการกองชาง ทต. เชิงแส กระแสสินธุ สงขลา

196 นาย สานิตย สิธิราม หัวหนาสวนโยธา อบต. ควนโส ควนเนียง สงขลา

197 นาย พิเชษฐ ชูชาติ ผูอํานวยการกองชาง ทต. บางเหรียง ควนเนียง สงขลา

198 นาย เกริกศักดิ์ กัลยาศิริ หัวหนาสวนโยธา อบต. หวยลึก ควนเนียง สงขลา

199 นาย สมชาย อะวะภาค นายชางโยธา อบต. คลองเปยะ จะนะ สงขลา

200 นาย ณัฐวิทย บุญวงศ ผูอํานวยการกองชาง อบต. คลองเปยะ จะนะ สงขลา

201 นาย สายัณ เพ็งจันทร ผูอํานวยการกองชาง อบต. จะโหนง จะนะ สงขลา

202 นาง มุกดา มณีรัตน หัวหนาสวนโยธา อบต. ตลิ่งชัน จะนะ สงขลา

203 นาย ดุสิต ยอดแกว ผูอํานวยการกองชาง อบต. นาหวา จะนะ สงขลา

204 นาย อมร วัยภักดิ์ ผูอํานวยการกองชาง ทต. บานนา จะนะ สงขลา

205 น.ส. ชุดาภา ไพรัช นายชางโยธา อบต. ปาชิง จะนะ สงขลา

206 นาย คงศักดิ์ สริกิุล ผูอํานวยการกองชาง อบต. ปาชิง จะนะ สงขลา

207 นาย อุทัย ทองแกว นักบริหารงานชาง อบต. สะพานไมแกน จะนะ สงขลา

208 นาย บุญรัตน หนูทิม หัวหนาสวนโยธา อบต. คลองกวาง นาทวี สงขลา

209 นาย ทรงวุฒิ เก้ือสกุล หัวหนาสวนโยธา อบต. ฉาง นาทวี สงขลา

210 นาง อุษณีย แสงจง หัวหนาสวนโยธา อบต. ทับชาง นาทวี สงขลา
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211 นาย วรรณะ แสงอรุณ หัวหนาสวนโยธา อบต. ทาประดู นาทวี สงขลา

212 นาย ประทีป เพชรประกอบ หัวหนาสวนโยธา อบต. สะทอน นาทวี สงขลา

213 นาย อนันต ทองเน้ืองาม นายชางโยธา อบต. คลองหรัง นาหมอม สงขลา

214 นาย สวาง แกวพิมล หัวหนาสวนโยธา อบต. ทุงขมิ้น นาหมอม สงขลา

215 นาย ประพันธ ไชยทอง นักบริหารงานชาง อบต. นาหมอม นาหมอม สงขลา

216 นาย สกล เดชศรี หัวหนาสวนโยธา อบต. พิจิตร นาหมอม สงขลา

217 นาย เขตรฐั อินทรธนู หัวหนาสวนโยธา อบต. เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา

218 นาย สุทัศน สุวรรณวงศ นายชางโยธา ทม. เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา

219 นาย อภิชาติ รสิตานนท นายชางโยธาชํานาญงาน ทม. เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา

220 นาย ยงยุทธ วิบูลยพันธ ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทุงหวัง เมืองสงขลา สงขลา

221 นาย จรัญ นุนทอง ชางโยธา อบต. แดนสงวน ระโนด สงขลา

222 นาย อรรถสิทธ์ิ บํารุงเสนา นายชางเขียนแบบ อบต. แดนสงวน ระโนด สงขลา

223 นาย ทรงพล ยันตรกิจ หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. บอตรุ ระโนด สงขลา

224 นาย วีรศักดิ์ เพชรสงค นายชางโยธา อบต. บานใหม ระโนด สงขลา

225 นาย พงษทิพย ชวยแทน หัวหนาสวนโยธา อบต. บานใหม ระโนด สงขลา

226 นาย มโนช มีปด นายชางโยธาชํานาญงาน ทต. ปากแตระ ระโนด สงขลา

227 นาย ธีระชัย พรรณราย ผูอํานวยการกองชาง ทต. ปากแตระ ระโนด สงขลา

228 นาย ทรงศกัดิ์ สมสุข นายชางโยธา อบต. ระโนด ระโนด สงขลา

229 นาย ณธกร แกวรัตนะ ผูอํานวยการกองชาง อบต. วัดสน ระโนด สงขลา

230 นาย เจริญชัย ทองใหญ ชางโยธา ทม. กําแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา

231 นาย สุพจน สุวรรโณ หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทม. กําแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา

232 นาย วิทยา บุญศิริ หัวหนาสวนโยธา อบต. เขาพระ รัตภูมิ สงขลา

233 นาย ธนพนธ ขุนศรี ชางโยธา อบต. ทาชะมวง รัตภูมิ สงขลา

234 นาย บุญเกื้อ ยิ้มเย็น ชางโยธา อบต. ทาชะมวง รัตภูมิ สงขลา

235 นาย สุเทพ บริรักษกิจดํารง ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทาชะมวง รัตภูมิ สงขลา

236 นาย ประวิทย อินทสระ นายชางโยธา อบต. กระดังงา สทิงพระ สงขลา

237 นาย ศิวะรักษ ศิวิโรจน ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทาหิน สทิงพระ สงขลา

238 นาย พงศเกียรติ สุขพงษ นายชางโยธา อบต. บอแดง สทิงพระ สงขลา

239 นาย วิภูชาต สุคนธพันธุ ผูอํานวยการกองชาง ทต. สทิงพระ สทิงพระ สงขลา

240 นาย อาวุธ แสงมณี หัวหนาฝายโยธา ทต. สทิงพระ สทิงพระ สงขลา
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241 นาย กรวิชย แกวขาว นายชางโยธา อบต. เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา

242 นาย เกรียง เพ็ชรแกว ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทุงหมอ สะเดา สงขลา

243 นาย สรายุทธ จะรา หัวหนาสวนโยธา ทต. ปาดัง สะเดา สงขลา

244 นาย ประสาน ไชยศิริ ผูอํานวยการกองชาง อบต. เขาแดง สะบายอย สงขลา

245 นาย เจริญจิตร ศศิธร ผูอํานวยการกองชาง ทต. ชะแล สงิหนคร สงขลา

246 นาย ขจรศักดิ์ แสงแวว นักบริหารงานชาง อบต. ชิงโค สิงหนคร สงขลา

247 นาย สัญญา ดิสระ นายชางโยธา อบต. ทํานบ สิงหนคร สงขลา

248 นาย อนุพล โกมรัตน หัวหนาสวนโยธา อบต. คลองอูตะเภา หาดใหญ สงขลา

249 นาย ฉัตรชัย ชูมณี นายชางโยธา อบต. ฉลุง หาดใหญ สงขลา

250 นาย จีรศักดิ์ อัจนากิตติ ผูอํานวยการกองชาง อบต. ฉลุง หาดใหญ สงขลา

251 นาย นันทวุฒิ เจริญวิริยะภาพ หัวหนาสวนโยธา อบต. ทาขาม หาดใหญ สงขลา

252 นาย พันธวิศ เพ็ชรประสมกูล ผูอํานวยการกองชาง ทม. ทุงตําเสา หาดใหญ สงขลา

253 นาย จตุรงณ จันทรมิตร นายชางโยธา อบต. ทุงใหญ หาดใหญ สงขลา

254 นาย สาโรจ ศรีรุจี นายชางโยธา อบต. ทุงใหญ หาดใหญ สงขลา

255 นาย วิสูจน อินทรสุวรรณโณ นายชางโยธา ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา

256 ส.ต.ต. ธวัชชัย ปมะสาร ผูอํานวยการกองชาง อบต. ควนสตอ ควนโดน สตลู

257 นาย พงษพิชญ เพชรสวุรรณ ผูอํานวยการกองชาง อบต. เกาะสาหราย เมืองสตูล สตูล

258 นาย อังกูร โพธา หัวหนาฝายออกแบบและควบคุมอาคาร อบต. บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ

259 นาง รณัชชา พูลศรี ผูอํานวยการกองชาง ทต. หนองโดน หนองโดน สระบุรี

260 นาย อลงกรณ เขียวหาย ผูอํานวยการกองชาง อบต. กง กงไกรลาศ สโุขทัย

261 นาย สกิจ จันสน ชางโยธา อบต. ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทัย

262 นาง อาริยา กระสอบทอง นายชางโยธา ทต. ไผกองดิน บางปลามา สพุรรณบุรี

263 นาย สุดเขตร กระสอบทอง หัวหนาฝายโยธา ทต. ไผกองดิน บางปลามา สพุรรณบุรี

264 นาย ธงชัย ทองปสโนว นายชางโยธาชํานาญงาน ทต. เกาะเตา เกาะพะงัน สุราษฎรธานี

265 นาย มนูญ ชัยเวทย ผูอํานวยการกองชาง ทต. ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎรธานี

266 นาย อาดูร แกวกุล ผูอํานวยการกองชาง อบต. สินเจริญ พระแสง สุราษฎรธานี

267 นาย บุญลอม ชัยชนะ นายชางโยธา ทต. เขานิพันธ เวียงสระ สุราษฎรธานี

268 นาย สุวิทย บุญญาธิการ นายชางโยธาปฏิบัติงาน ทต. เขานิพันธ เวียงสระ สุราษฎรธานี

269 นาย วัยวุฒิ ศิริแกว หัวหนาสวนโยธา อบต. คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎรธานี

270 นาย สุวิทย งางาม นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. ชุมแสง จอมพระ สุรินทร



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ) รุนท่ี 2

ระหวางวันที่ 12 - 15 กันยายน 2561

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม

271 นาย อาคม อินทรสขุ นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. เปนสุข จอมพระ สุรินทร

272 นาย ฤทธิกร ลักขษร นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. เมืองลีง จอมพระ สุรินทร

273 นาย วสันต จินดาศรี นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. หนองสนิท จอมพระ สุรินทร

274 นาย ชยุต คงวารินทร ผูชวยนายชางโยธา อบต. หนองสนิท จอมพระ สุรินทร

275 นาย วิสิทธิ์ สังสีแกว ผูอํานวยการกองชาง อบต. กระเบื้อง ชุมพลบุรี สรุนิทร

276 นาย ธนวัฒน เพชรจันทร นายชางโยธา อบต. บะ ทาตูม สุรินทร

277 นาย ประสิทธิ์ พงษชอุมดี นายชางโยธา อบต. โชคนาสาม ปราสาท สุรินทร

278 นาย ภานุพงษ บุญโต นายชางโยธา อบต. หนองฮะ สําโรงทาบ สุรินทร

279 นาย ลอมเดช พลภูเมือง ชางโยธา ทต. หมื่นศรี สําโรงทาบ สุรินทร

280 นาย พลกฤต หาบุญมี หัวหนาสวนโยธา อบต. นาขา ทาบอ หนองคาย

281 นาย เปยก ใจคง ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองหลวง เฝาไร หนองคาย

282 นาย สัญญา หินวรรณ หัวหนาสวนโยธา อบต. กุดบง โพนพิสัย หนองคาย

283 นาย อิทธิพล อุณาสิงห นายชางโยธา ทต. กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย

284 นาย ไพรินทร เรืองศรี ผูอํานวยการกองชาง ทต. โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย หนองคาย

285 นาย ศราวุธ ไชยพันธ หัวหนาฝายกอสราง อบต. สีกาย เมืองหนองคาย หนองคาย

286 นาย ภาณุสิทธิ์ อุนวัง หัวหนาฝายโยธา ทต. หนองสองหอง เมืองหนองคาย หนองคาย

287 นาย อุทัย วะบุตร นายชางโยธา ทต. ฝงแดง นากลาง หนองบัวลําภู

288 นาย จักรกฤษณ วรรณโสภา หัวหนาสวนโยธา อบต. จานลาน พนา อํานาจเจริญ

289 นาย ฐปนโชติ สวุะศรี นักบริหารงานชาง อบต. ดงบัง ลืออํานาจ อํานาจเจริญ

290 นาย ณัฐวุธ มัฆนาโส ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทุงฝน ทุงฝน อุดรธานี

291 นาย เมธา วันทา ผูอํานวยการกองชาง อบต. ศรีสาํราญ น้ําโสม อุดรธานี

292 นาย วีรศักดิ์ ศรีธัญรัตน นายชางโยธา อบต. เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี

293 นาย รพีพงศ จิราธนโภคิน นายชางโยธา ทต. บานจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี

294 นาย วัชรินทร วรรณพันธ นักบริหารงานชาง ทต. บานตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี

295 นาย ทรงกฎ เรืองแสง นกับริหารงานชาง ทต. ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี

296 ส.อ. ประพัฒพงศ ศรีจุมพล นายชางโยธา อบต. ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี

297 นาย มลชน คุคคุม ผูอํานวยการกองชาง อบต. ปาคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ

298 นาย วิทยา วงศแชมชื่น ผูอํานวยการกองชาง อบต. บอเบี้ย บานโคก อุตรดติถ

299 นาย บํารุง จันโสดา ผูอํานวยการกองชาง อบต. มวงเจ็ดตน บานโคก อุตรดติถ

300 นาย กฤษฎา นาระตะ ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานเสี้ยว ฟากทา อุตรดติถ



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ) รุนท่ี 2

ระหวางวันที่ 12 - 15 กันยายน 2561

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม

301 นาย นิติพล โมหา นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. โนนสวาง กุดขาวปุน อุบลราชธานี

302 นาย กฤษฎา ธรรมสัตย หัวหนาสวนโยธา อบต. ทาเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี

303 นาย ศิริศักดิ์ แกนเมือง นายชางโยธา อบต. นาดี นาเยีย อุบลราชธานี

304 นาง ธัญวรัตน สานนท ผูอํานวยการกองชาง ทต. คําขวาง วารินชําราบ อุบลราชธานี

305 นาย อภิรมย เรกะสันต ผูอํานวยการกองชาง อบต. โพธิ์ใหญ วารินชําราบ อุบลราชธานี

306 นาย คมวิทย เพ่ิมศรี ผูอํานวยการกองชาง อบต. ตะบาย ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี

307 นาย เสกสรร คําสุนี ผูอํานวยการกองชาง อบต. วาริน ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี



ลําดับ คาํนําหนาช่ือ ช่ือ นามสกลุ ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย สุกรี แข็งแรง ผูอํานวยการกองชาง อบต. ศาลาดาน เกาะลันตา กระบี่

2 นาย ฉัจตรา เคารพธรรม นายชางโยธา อบต. เขาตอ ปลายพระยา กระบี่

3 นาย ทรงธรรม พิศุทธางกูร ผูอํานวยการกองชาง ทต. ดานมะขามเตี้ย ดานมะขามเต้ีย กาญจนบุรี

4 นาย สมประสงค วงศาโรจน ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทามวง ทามวง กาญจนบุรี

5 นาย ตณิภัทร ทิพยสุข หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. ทาลอ ทามวง กาญจนบุรี

6 นาย เจษฎา โพธิสัตยา ผูอํานวยการกองชาง ทต. วังขนาย ทามวง กาญจนบุรี

7 นาย ดาํรงค ตนโพธิ์ ผูอํานวยการกองชาง ทต. หนองหญาดอกขาว ทามวง กาญจนบุรี

8 นาย โกวิทย เหมือนอ่ํา นายชางโยธา อบต. บอพลอย บอพลอย กาญจนบุรี

9 นาง คุณทพิวัลย กองสุวรรณ ผูอํานวยการกองชาง อบต. บอพลอย บอพลอย กาญจนบุรี

10 นาย ปฏิภัทร นกดํา นายชางโยธา ทต. หวยกระเจา หวยกระเจา กาญจนบุรี

11 นาย เดน ไชยศรี ผูอํานวยการกองชาง อบต. โพน คํามวง กาฬสินธุ

12 นาย เดนชัย ยวงวิภักดิ์ ผูอํานวยการกองชาง ทต. นามะเขือ สหัสขันธ กาฬสินธุ

หลักสูตร พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ) รุนท่ี 3

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รายชื่อผูเขารับการอบรม

ระหวางวันที่ 21 - 24 กันยายน 2561

12 นาย เดนชัย ยวงวิภักดิ์ ผูอํานวยการกองชาง ทต. นามะเขือ สหัสขันธ กาฬสินธุ

13 นาง จิระดาภรณ ภารบูรณ หัวหนาฝายโยธา ทต. นามะเขือ สหัสขันธ กาฬสินธุ

14 นาย สุขุมาลย อุปนันท นายชางโยธาชํานาญงาน ทต. คําเหมือดแกว หวยเม็ก กาฬสนิธุ

15 นาย นายธนกฤต ภารสมภพ นักบริหารงานชาง อบต. โนนสะอาด หวยเม็ก กาฬสินธุ

16 นาย วีระเดช อดุลยาธร ผอ.สํานักชาง อบต. ลานดอกไมตก โกสัมพีนคร กําแพงเพชร

17 นาย วีรชน จิตรสวาง ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทาพุทรา คลองขลุง กําแพงเพชร

18 วาที่ ร.ต. สุทธิชัย มีทรงธรรม นายชางสาํรวจ อบต. วังแขม คลองขลุง กําแพงเพชร

19 นาย ประวิทย นาคคุม นายชางโยธา ทต. วังยาง คลองขลุง กําแพงเพชร

20 นาย พงศกรณ เรืองพัฒนศิริ นายชางโยธา อบต. สักงาม คลองลาน กําแพงเพชร

21 นาย พเน เพ็ญพิมูล ผูอํานวยการกองชาง อบต. สักงาม คลองลาน กําแพงเพชร

22 นาย อังคาร เผือกศรี ผูอํานวยการกองชาง อบต. ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร

23 นาย สุรัตน ศรีสันต หัวหนาสวนโยธา อบต. หนองไมกอง ไทรงาม กําแพงเพชร

24 นาง เรวดี ดวงสุวรรณ นายชางโยธา อบต. โนนพะยอม ชนบท ขอนแกน

25 นาย ชยานนท อุปฮาต ผูอํานวยการกองชาง อบต. โนนพะยอม ชนบท ขอนแกน

26 นาย สุรนาฑ ทองทํามา ผูอํานวยการกองชาง ทต. เปอยนอย เปอยนอย ขอนแกน

27 นาย ณัฐภูมิ ชุมพล ผูอํานวยการกองชาง อบต. โนนขา พล ขอนแกน

28 นาย นิรัญ นาชิต นักบริหารงานชาง อบต. เพ็กใหญ พล ขอนแกน

29 นาย เกษม จงสถิตรักษ นักบริหารงานชาง อบต. ลอมคอม พล ขอนแกน29 นาย เกษม จงสถิตรักษ นักบริหารงานชาง อบต. ลอมคอม พล ขอนแกน

30 นาย วรากร ทึนรส หัวหนาสวนโยธา อบต. หนองแวงนางเบา พล ขอนแกน
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31 นาย กอเกียรติ วรรณชัย นายชางโยธา อบต. นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแกน

32 นาย สายัณห บุญเกาะ ผูอํานวยการกองชาง อบต. นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแกน

33 นาย ทศพล เทพา นายชางโยธา อบต. นางาม มัญจาคีรี ขอนแกน

34 นาย สุชาติ บุญจวง นายชางโยธา อบต. นางาม มัญจาคีรี ขอนแกน

35 ส.อ. ธนภูมิ ภูวงศผา นายชางโยธา ทต. สําราญ เมืองขอนแกน ขอนแกน

36 นาย ศุภฤกษ หนองเส นายชางโยธา อบต. กุดธาตุ หนองนาคํา ขอนแกน

37 นาย ธนกร ไพรดี ผูชวยนายชางโยธา อบต. กุดธาตุ หนองนาคํา ขอนแกน

38 นาย ชัยชนะ ทองศรี ผูอํานวยการกองชาง อบต. จระเข หนองเรือ ขอนแกน

39 นาย พัฒนพงษ ผุยมูลตรี ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองเรือ หนองเรือ ขอนแกน

40 นาย มนัส นุยชวย ผูอํานวยการกองชาง อบต. รําพัน ทาใหม จันทบุรี

41 นาย นิรุต แสนผล ชางโยธา อบต. ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา

42 นาย ธวัชชัย พจนสุวรรณศรี นายชางโยธา ทต. ธาตุทอง บอทอง ชลบุรี42 นาย ธวัชชัย พจนสุวรรณศรี นายชางโยธา ทต. ธาตุทอง บอทอง ชลบุรี

43 นาย สุเทพ โฉมยงค นายชางโยธา ทต. บานบึง บานบึง ชลบุรี

44 น.ส. ณิชมน เพิ่มกสิการ ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองไผแกว บานบึง ชลบุรี

45 นาย ศักดิ์สฤษดิ์ จิตรมา ผูอํานวยการกองชาง ทต. หนองไมแดง เมืองชลบุรี ชลบุรี

46 นาย จักราวุธ ของพูน หัวหนาฝายโยธา ทต. บางหลวง สรรพยา ชัยนาท

47 นาย นฤชา รมเย็น นายชางโยธา อบต. สะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท

48 นาย สมพร ชาติชนะ ผูอํานวยการกองชาง ทต. หนองบัวใหญ จัตุรัส ชัยภูมิ

49 นาย เสนอ ผองสามสวน นายชางโยธา อบต. สามสวน บานแทน ชยัภูมิ

50 นาย ธรรมนูญ ธรรมะ ผูอํานวยการกองชาง อบต. สามสวน บานแทน ชยัภูมิ

51 นาย บรรจง แพรชัยภูมิ ผูอํานวยการกองชาง อบต. กวางโจน ภูเขียว ชยัภูมิ

52 นาย อภิรักษ ดิเรกโภค นายชางโยธา อบต. กุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ

53 น.ส. มนตรา แบงสวน ผูอํานวยการกองชาง อบต. กุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ

54 นาย วรเทพ พรหมสนธิ ผูอํานวยการกองชาง ทต. บานคายหมื่นแผว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

55 นาย พงศธรรม ชุมหมื่นไวย หัวหนาสวนโยธา อบต. หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

56 นาย สิทธิพงษ แกวคํา ผูชวยนายชางโยธา อบต. ปากทรง พะโตะ ชุมพร

57 นาย ประจักษ มากมูล ผูอํานวยการกองชาง อบต. วิสัยใต สวี ชุมพร

58 นาย สําราญ เกษรินทร ผูอํานวยการกองชาง อบต. สวี สวี ชุมพร

59 จ.ส.อ. สุรพงศง แพงแสง นายชางโยธา ทต. ปากน้ําหลังสวน หลังสวน ชุมพร59 จ.ส.อ. สุรพงศง แพงแสง นายชางโยธา ทต. ปากน้ําหลังสวน หลังสวน ชุมพร

60 นาย ธนชิต รุดทัง หัวหนาสวนโยธา อบต. ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย
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61 นาย วิสิทธิ์ สุวรรณอาสน ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทรายขาว พาน เชียงราย

62 นาย นิคม กันทะวงค นายชางโยธาชํานาญงาน ทต. ดงมะดะ แมลาว เชียงราย

63 นาย ณัฏฐสิทธิ์ เครือวงค ผูอํานวยการกองชาง ทต. ปากอดํา แมลาว เชียงราย

64 นาย สุข รําไพ ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทากอ แมสรวย เชียงราย

65 นาย เอกภพ จอมใจปอ นายชางโยธาชํานาญงาน ทต. สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม

66 นาย อนุรักษ กันทะวงศ นายชางโยธาอาวุโส ทต. สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม

67 นาย วัลลภ ยารังษี นักบริหารงานชาง อบต. โหลงขอด พราว เชียงใหม

68 นาย เอกชัย เตชะสา ชางโยธา ทต. ทาผา แมแจม เชียงใหม

69 นาย สุรพล ชมมัชยา ผูอํานวยการกองชาง อบต. แมศึก แมแจม เชียงใหม

70 นาย ประเวศน หลวงปน นายชางโยธา ทม. เมืองแกนพัฒนา แมแตง เชยีงใหม

71 นาย วัชิระชัย ไชยมิ่ง นายชางโยธา ทม. เมืองแกนพัฒนา แมแตง เชยีงใหม

72 นาย เอกลักษณ ตนยอม ผูอํานวยการกองชาง ทต. หนองหาร สันทราย เชียงใหม72 นาย เอกลักษณ ตนยอม ผูอํานวยการกองชาง ทต. หนองหาร สันทราย เชียงใหม

73 นาย เลก็คํา กะรัตหลวง ชางเขียนแบบ ทต. อมกอย อมกอย เชียงใหม

74 นาย กําพล คนเท่ียง ผูอํานวยการกองชาง ทต. ทาขาม ฮอด เชียงใหม

75 นาย สุพจน แกนจัน หัวหนาสวนโยธา อบต. ชอง นาโยง ตรัง

76 นาย การุณ ชวยสุวรรณ ผูอํานวยการกองชาง อบต. นาพละ เมืองตรัง ตรัง

77 นาย วิโรจน รอดคง นายชางโยธา อบต. หนองตรุด เมืองตรัง ตรัง

78 นาย ประยงค กึ่งเลี่ยน หัวหนาสวนโยธา ทต. ควนโพธิ์ ยานตาขาว ตรัง

79 นาย พีระศักดิ์ เมฆเกิด ผูอํานวยการกองชาง อบต. หาดสําราญ หาดสําราญ ตรัง

80 นาย อดลุย บุญมาสาย ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทาสองยาง ทาสองยาง ตาก

81 นาย ศุภกิตติ์ สดีวง นักบริหารงานชาง อบต. แมตาน ทาสองยาง ตาก

82 นาย วราวุฒิ ยศบุรี ผูอํานวยการกองชาง อบต. แมอุสุ ทาสองยาง ตาก

83 นาย อุเทน ตะอาย ผูอํานวยการกองชาง อบต. พบพระ พบพระ ตาก

84 นาย อภิชาติ ผาแสนเถิน เจาหนาที่บริหารงานชาง อบต. แมกาษา แมสอด ตาก

85 นาย จักรพันธ บุตรเต ผูอํานวยการกองชาง อบต. บางปลากด องครักษ นครนายก

86 นาย สิทธิโชค มธุรส นายชางโยธาชํานาญงาน ทต. มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม

87 นาย ชูชีพ มั่นศรีจันทร นักบริหารงานชาง อบต. หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม

88 นาย ภูธเณศร น้ําใจตรง หัวหนาฝายโยธา ทม. ไรขิง สามพราน นครปฐม

89 น.ส. ขจรพรรณ สมตน นายชางโยธา ทต. ออมใหญ สามพราน นครปฐม89 น.ส. ขจรพรรณ สมตน นายชางโยธา ทต. ออมใหญ สามพราน นครปฐม

90 นาย สุทธิพงษ พรมภักดิ์ ผูอํานวยการกองชาง อบต. ดอนเตย นาทม นครพนม
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91 นาย พงคสวัสดิ์ บุญชาญ นายชางโยธา อบต. เหลาพัฒนา นาหวา นครพนม

92 นาย ธีรพงค สัพโส หัวหนาสวนโยธา อบต. เหลาพัฒนา นาหวา นครพนม

93 นาย อภิรัฐ โกษาแสง ผูอํานวยการกองชาง อบต. นางัว บานแพง นครพนม

94 นาย กัปตนั วงษา ผูอํานวยการกองชาง อบต. ไผลอม บานแพง นครพนม

95 นาย แสงทอง แปนประโคน ผูอํานวยการกองชาง อบต. โคกสวาง ปลาปาก นครพนม

96 นาย จีระพงษ คําพัน หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. ปลาปาก ปลาปาก นครพนม

97 นาย สมศักดิ์ อุดมสขุโสภณ ผูอํานวยการกองชาง อบต. ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา

98 นาย สุขุม ไชสง นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา

99 นาย วรวิทย ชวยพิมาย หัวหนาสวนโยธา อบต. โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา

100 นาย วีรภัทร ศิลาเลิศ ผูอํานวยการกองชาง ทต. หนองกราด ดานขุนทด นครราชสีมา

101 นาย พิทักษพงษ พงษศิริพงษศิริ หัวหนาสวนโยธา อบต. หวยบง ดานขุนทด นครราชสีมา

102 นาย สมศักดิ์ สุระสังข ผูอํานวยการกองชาง ทม. บัวใหญ บัวใหญ นครราชสีมา102 นาย สมศักดิ์ สุระสังข ผูอํานวยการกองชาง ทม. บัวใหญ บัวใหญ นครราชสีมา

103 น.ส. ชินภัค ชินรัตน หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. บานใหม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

104 นาย ณัฐวุฒิ สติใหม ผูอํานวยการกองชาง อบต. สีมุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

105 นาย ตนตระกูล มังขุนทด ผูอํานวยการกองชาง อบต. วังหมี วังนํ้าเขียว นครราชสีมา

106 นาย อัครวัฒน วรรณวิโรจน ชางโยธา อบต. บุงขี้เหล็ก สงูเนิน นครราชสีมา

107 น.ส. จิดาภา เปรมธนันชัย ผูอํานวยการกองชาง อบต. บุงขี้เหล็ก สงูเนิน นครราชสีมา

108 นาย ถนัดการณ โพเทพา นายชางโยธาอาวุโส อบต. กุดโบสถ เสิงสาง นครราชสีมา

109 น.ส. โชติกา กาบกลาง ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองบุนนาก หนองบุญมาก นครราชสีมา

110 นาย กําพล สุวรรณอักษร นักบริหารงานชาง อบต. นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช

111 นาย อนันตชัย เขียวจันทร ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

112 นาย จิตติ พรหมวิหาร นายชางโยธาชํานาญงาน ทต. เขาชุมทอง รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช

113 นาง เตือนใจ แสนสวาท นักบริหารงานชาง อบต. มหาโพธิ เกาเล้ียว นครสวรรค

114 นาย กิตติศักดิ์ ยะวงศ ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค

115 นาย วีรยุทธ จันทรลอย ชางสาํรวจ อบต. เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค

116 นาย นิรัตน สดศรี ผูอํานวยการกองชาง อบต. เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค

117 นาย อํานาจ พุทธรักษา ชางโยธา อบต. โคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค

118 นาย เฉลิมศักดิ์ สนิทผล ผูอํานวยการกองชาง อบต. โคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค

119 นาย ณัฐกิตติ์ พรหมมา ผูอํานวยการกองชาง อบต. บึงเสนาท เมืองนครสวรรค นครสวรรค119 นาย ณัฐกิตติ์ พรหมมา ผูอํานวยการกองชาง อบต. บึงเสนาท เมืองนครสวรรค นครสวรรค

120 นาย ธนากร หนูเอียด ผูอํานวยการกองชาง อบต. ศาลเจาไกตอ ลาดยาว นครสวรรค
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121 นาย ดสิุต อัปรมาตย หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. บางสทีอง บางกรวย นนทบุรี

122 นาย นพดล นุมกลิ่น ชางโยธา อบต. บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

123 นาย เอกชัย คณิตสิทธิกุล นักผังเมือง อบต. บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

124 นาย ชลติ รวมทรัพย นายชางโยธา อบต. บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

125 นาย ประวิทย ธรรมพิทักษ นายชางโยธา อบต. บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

126 นาย เอกนัด กองรัมย นายชางโยธา อบต. บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

127 นาย จักรพงษ เอี้ยวเจริญลาภ นายชางโยธา ทต. บางเลน บางใหญ นนทบุรี

128 นาย จิรศักดิ์ หมั่นคา นายชางโยธา อบต. บางใหญ บางใหญ นนทบุรี

129 นาย สิทธิเดช คําแพร นายชางโยธา ทต. เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี

130 นาย เจตษฎา แสงทอง นายชางโยธา อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

131 นาย ธัชกร สุวรรณเวชธาดา นายชางโยธา อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

132 นาย พันธกร สุกดํา นายชางโยธา อบต. ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส132 นาย พันธกร สุกดํา นายชางโยธา อบต. ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส

133 นาย ธวัชชัย รัตนนิยม นายชางโยธา อบต. โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส

134 นาย สมพงษ ขันเชียง ผูอํานวยการกองชาง อบต. นาทะนุง นาหมื่น นาน

135 นาย ธณกมล ตุนคํา นายชางโยธาอาวุโส อบต. เมืองลี นาหมื่น นาน

136 นาย ทรงเกียรติ กองวี ผูอํานวยการกองชาง อบต. เมืองลี นาหมื่น นาน

137 นาย สุชาติ หาญยุทธ นกับริหารงานชาง อบต. แงง ปว นาน

138 นาย ประสาท ชราชิต ผูอํานวยการกองชาง อบต. เจดียชัย ปว นาน

139 นาย สมเพชร กะรัตน ผูอํานวยการกองชาง อบต. วรนคร ปว นาน

140 นาย ทันนพ มินทร ผูอํานวยการกองชาง ทต. ศิลาแลง ปว นาน

141 นาย โยธิน โนราช ชางโยธา อบต. สะเนยีน เมืองนาน นาน

142 นาย นิพล คําภาค หัวหนาสวนโยธา อบต. บัวตูม โซพิสัย บึงกาฬ

143 นาย ธีรศักดิ์ ภูกัน นายชางโยธา ทต. บึงงาม บึงโขงหลง บึงกาฬ

144 นาย โอฬาร วงศสุริยา ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองเด่ิน บุงคลา บึงกาฬ

145 น.ส. ณัฐชา สุดสะอาด หัวหนาสวนโยธา อบต. ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

146 นาย ชิติสรรค ภูระบัตร ชางโยธา อบจ. บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

147 นาย เทิดศักดิ์ พิมาย หัวหนาสวนโยธา อบต. หนองเยือง บานใหมไชยพจน บุรีรัมย

148 นาย ปรีชา พันยา ผูอํานวยการกองชาง อบต. สะเดา พลับพลาชัย บุรีรัมย

149 นาย โชคดี อนุรักษ หัวหนากองชาง อบต. คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี149 นาย โชคดี อนุรักษ หัวหนากองชาง อบต. คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี

150 น.ส. พรทวิา กงจีน นายชางโยธา ทต. บางเด่ือ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
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151 นาย สรกฤต รัตนพันธ ผูอํานวยการกองชาง ทต. บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

152 นาย สันติพงษ โมธรรม นายชางโยธา ทต. บานใหม เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

153 นาย ศราวุธ ถาพร ผูอํานวยการกองชาง ทต. บานใหม เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

154 นาย สถาพร ศรีอนันท นายชางโยธา ทต. หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

155 นาย สําราญ อ่ิมสมบูรณ นายชางโยธา ทต. หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

156 นาย ทํารงศักดิ์ คงดี นายชางโยธา ทม. คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี

157 นาย ไตรรัตน พงษเจริญ ชางโยธา ทต. สามโคก สามโคก ปทุมธานี

158 นาย อมรัตน จิตตพิทักษ ผูอํานวยการกองชาง อบต. บึงชาํออ หนองเสอื ปทุมธานี

159 นาย ยอดชาย ทองศิริ หัวหนาฝายควบคุมอาคารและผังเมือง อบต. หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี

160 นาย วีรชัย ศิริบูรณ ชางโยธา อบต. ดงข้ีเหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

161 นาย เอนก เกิดสงวน หัวหนาสวนโยธา อบต. ดงข้ีเหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

162 นาย ถาวร สุขเกษม ผูอํานวยการกองชาง อบต. ควนโนรี โคกโพธิ์ ปตตานี162 นาย ถาวร สุขเกษม ผูอํานวยการกองชาง อบต. ควนโนรี โคกโพธิ์ ปตตานี

163 นาย อารีฟน สาเมาะ ผูอํานวยการกองชาง อบต. ตรัง มายอ ปตตานี

164 นาย อับดลุเลาะ สะอุ ผูอํานวยการกองชาง อบต. สาบัน ยะหริ่ง ปตตานี

165 นาย วิทยา หนูมาก ผูอํานวยการกองชาง อบต. คอลอตันหยง หนองจิก ปตตานี

166 นาย สมใจ สุขโอ ผูอํานวยการกองชาง ทต. บอทอง หนองจิก ปตตานี

167 นาย อานันท ต๊ิบนวล ผูอํานวยการกองชาง อบต. คลองนอย บานแพรก พระนครศรีอยุธยา

168 นาย พงษธร กอนสมบัติ ชางโยธา อบต. สําเภาลม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

169 นาย มานพ อึ้งสวรรค หัวหนาสวนโยธา อบต. ชะแมบ วังนอย พระนครศรีอยุธยา

170 น.ส. อมรรัตน สราญชื่น นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. วังจุฬา วังนอย พระนครศรีอยุธยา

171 นาย สุเมฆิน บุญชื่น หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. หงสหิน จุน พะเยา

172 นาย ปญญาวุธ โยธาวุธ ผูอํานวยการกองชาง อบต. รมเย็น เชียงคํา พะเยา

173 นาย จิรวัฒน สงศรี นักบริหารงานชาง ทม. ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร

174 นาย สํารวย แนมสมบัติ ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองโสน สามงาม พิจิตร

175 นาย สุริยัน อินทะพาท นายชางโยธา อบต. บานดง ชาติตระการ พิษณโุลก

176 นาย สักสิน ทองพานเหล็ก ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานดง ชาติตระการ พิษณโุลก

177 นาย บูรณพิภพ พสิษฐพสุชา ผูอํานวยการกองชาง อบต. นครชมุ นครไทย พิษณุโลก

178 นาย พัฒนศักดิ์ พรหมเศรณี นักบริหารงานชาง ทต. ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ

179 นาย วีรศักดิ์ ศิลปาภิสันทน ผูอํานวยการกองชาง อบต. พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ179 นาย วีรศักดิ์ ศิลปาภิสันทน ผูอํานวยการกองชาง อบต. พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ

180 นาย กษิณ ลีละโรจน นายชางโยธา อบต. วังชมภู เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ
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181 นาย พัฒนะ เถ่ือนพรม ผูอํานวยการกองชาง อบต. โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

182 นาย บัณฑติ แกวเรือง หัวหนาสวนโยธา อบต. ยางสาว วิเชยีรบุรี เพชรบูรณ

183 นาย สันติสุข อยูกลั่น นักบริหารงานชาง อบต. นาแซง หลมเกา เพชรบูรณ

184 นาย ประสิทธิ์ โมหิน นักบริหารงานชาง อบต. หินฮาว หลมเกา เพชรบูรณ

185 นาย พรเทพ สติมั่น หัวหนาสวนโยธา อบต. บานโสก หลมสกั เพชรบูรณ

186 นาย ศรชัย ไกรสอน นายชางโยธา อบต. ปากดุก หลมสกั เพชรบูรณ

187 นาย ชนุดม ศาลารักษ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทต. โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม

188 นาย เดนนคร ไชยโกฏิ หัวหนาฝายออกแบบและกอสราง อบต. กําพ้ี บรบือ มหาสารคาม

189 นาย ชฏิล คลองแคลว หัวหนาสวนโยธา อบต. บานคอ คําชะอี มุกดาหาร

190 นาย ยุทธนา โลนะลุ ผูอํานวยการกองชาง อบต. โพนงาม คําชะอี มุกดาหาร

191 นาย กิตติชัย คนตรง ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองเอ่ียน คําชะอี มุกดาหาร

192 นาย อารีย สิงหวงษา ผูอํานวยการกองชาง อบต. เหลาสรางถอ คําชะอี มุกดาหาร192 นาย อารีย สิงหวงษา ผูอํานวยการกองชาง อบต. เหลาสรางถอ คําชะอี มุกดาหาร

193 นาย ชัยนิมิตร กลางประพันธ ผูอํานวยการกองชาง อบต. ชะโนดนอย ดงหลวง มุกดาหาร

194 นาย อธิศักดิ์ หอมกุหลาบ นายชางโยธา ทต. ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร

195 นาย วัฒนา ไชยบัน นายชางโยธา อบต. พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร

196 นาย นิรุตติ ตระดวงดี ผูอํานวยการกองชาง ทต. หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร

197 นาย ศักดิธัช ทาวเอ นายชางโยธาชํานาญงาน ทต. ดอนตาลผาสุก ดอนตาล มุกดาหาร

198 นาย เบญจวัฒน หินซุย นายชางสาํรวจชํานาญงาน ทต. ดอนตาลผาสุก ดอนตาล มุกดาหาร

199 นาย เดชา อาจวิชัย ผูอํานวยการกองชาง อบต. กกแดง นิคมคําสรอย มุกดาหาร

200 นาย ศิวะ พลเตชา หัวหนาสวนโยธา อบต. โชคชัย นิคมคําสรอย มุกดาหาร

201 นาย สุกฤษฎิ์ บุญลอม หัวหนาสวนโยธา อบต. นิคมคําสรอย นิคมคําสรอย มุกดาหาร

202 นาย ยุทธนา จันทากูด นายชางโยธา ทต. ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

203 นาย กิจกูล ดีดวงพันธ หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

204 นาย ยศพัทธ ทรัพยทองเพ่ิม ผูอํานวยการกองชาง ทต. นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

205 นาย ทรงวิทย เเกวศรีนวม ผูอํานวยการกองชาง ทต. นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

206 นาย พงศกร พันอุด นายชางโยธา อบต. บานโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

207 นาย อภิวัฒน กองพันธ ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

208 นาย บุญสง กอนคําตัน ผูอํานวยการกองชาง ทต. โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

209 นาย พรศักดิ์ ทวีโคตร หัวหนาสวนโยธา อบต. บางทรายนอย หวานใหญ มุกดาหาร209 นาย พรศักดิ์ ทวีโคตร หัวหนาสวนโยธา อบต. บางทรายนอย หวานใหญ มุกดาหาร

210 นาย จรัล พิลา นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. ปงขามดงหมู หวานใหญ มุกดาหาร
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211 นาย ผไทเทพ สทุธิศิริ นายชางโยธา อบต. คําน้ําสราง กุดชุม ยโสธร

212 นาย นพรัตน ศรีวิเศษ ผูอํานวยการกองชาง อบต. คําน้ําสราง กุดชุม ยโสธร

213 นาย ชัยทัต วงศอินตา ผูอํานวยการกองชาง อบต. โนนเปอย กุดชุม ยโสธร

214 นาย สนธยา ขวัญโพน นายชางโยธา อบต. โพนงาม กุดชุม ยโสธร

215 นาย ปรัชญา จาริอุต หัวหนาสวนโยธา อบต. โพนงาม กุดชุม ยโสธร

216 นาย พงศพีระ วงษอุทา นักบริหารงานชาง ทต. คอวัง คอวัง ยโสธร

217 นาย เสรี ขันตี หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. เลิงนกทา เลิงนกทา ยโสธร

218 นาย ธนกฤต ไชยศรีษะ ผูอํานวยการกองชาง อบต. สรางมิ่ง เลงินกทา ยโสธร

219 นาย พิชัย เพ็ญมาศ นายชางโยธา อบจ. ยะลา เมืองยะลา ยะลา

220 นาย ยอดรัก แสนภูมิ นายชางโยธา อบต. เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด

221 นาย กิตติพงษ หลักแวงมล หัวหนาฝายโยธา ทต. ชัยวารี โพธิ์ชัย รอยเอ็ด

222 นาย พงศกร โพธิ์งาม หัวหนาฝายโยธา ทต. หนองหิน เมืองสรวง รอยเอ็ด222 นาย พงศกร โพธิ์งาม หัวหนาฝายโยธา ทต. หนองหิน เมืองสรวง รอยเอ็ด

223 นาง บุญธรรม ศรีเงินดี ผูอํานวยการกองชาง ทต. ทาสีดา หนองพอก รอยเอ็ด

224 นาย อนุชิต จันทลา หัวหนาฝายออกแบบและกอสราง อบต. หนองละลอก บานคาย ระยอง

225 นาย กรฤทธ ผลกาย นายชางโยธา อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

226 นาย ภานุมาศ พงษสําฤทธิ์ ผูอํานวยการกองชาง ทต. ปากทอ ปากทอ ราชบุรี

227 นาย สราวุธ หนูวงศ ชางโยธา ทต. บานสิงห โพธาราม ราชบุรี

228 นาย ประเสรฐิ พุฒจีบ หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง อบต. โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี

229 นาย ธนดล ปาลวัฒน หัวหนาฝายโยธา ทต. ปาตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี

230 นาย ณรงค เครือไหม ผูอํานวยการกองชาง ทต. ทาผา เกาะคา ลําปาง

231 นาย ชูศักดิ์ สมแกว หัวหนาสวนโยธา ทต. ลําปางหลวง เกาะคา ลําปาง

232 นาย ภิญโญ ปะอินทร นายชางโยธา ทม. ลอมแรด เถิน ลาํปาง

233 นาย รุงอรุณ เทยีนแกว ผูอํานวยการกองชาง อบต. แมพริก แมพริก ลําปาง

234 นาย มนตรี ฟูคํา ผูอํานวยการกองชาง อบต. นาสัก แมเมาะ ลําปาง

235 นาย พรชยั คําวิลยั ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานปวง ทุงหัวชาง ลําพูน

236 นาย ประดิษฐ สุภาวงค ผูอํานวยการกองชาง ทต. วังผาง เวียงหนองลอง ลําพูน

237 นาย กฤษณะ ภูมิภักดิ์ ผูอํานวยการกองชาง ทต. เขาแกว เชียงคาน เลย

238 นาย กิตติพงษ โลขันสา ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทรายขาว วังสะพุง เลย

239 นาย กฤษณะ แสวงสาย นายชางโยธาอาวุโส อบต. วังสะพุง วังสะพุง เลย239 นาย กฤษณะ แสวงสาย นายชางโยธาอาวุโส อบต. วังสะพุง วังสะพุง เลย

240 นาย สายันต เหตุเกษ ผูอํานวยการกองชาง ทต. เอราวัณ เอราวัณ เลย
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241 นาย ชุติพงศ สมไชย นายชางโยธา อบต. ตระกาจ กันทรลักษ ศรีสะเกษ

242 นาย สุรวุฒิ ศรีสุวรรณ ชางโยธา อบต. ภูเงิน กันทรลักษ ศรีสะเกษ

243 นาย คมสันต ไชยรัตน นายชางโยธา อบต. ภูเงิน กันทรลักษ ศรีสะเกษ

244 นาย เสมียน วงพานิช นักบริหารงานชาง อบต. เมือง กันทรลักษ ศรีสะเกษ

245 นาย ปรีชา สอนบุญทอง ผูอํานวยการกองชาง ทต. สวนกลวย กันทรลักษ ศรีสะเกษ

246 นาย สิทธิชาติ สขุอวน ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองหัวชาง กันทรารมย ศรีสะเกษ

247 น.ส. สุมาลี ชอบงาม ผูอํานวยการกองชาง อบต. ดินแดง ไพรบึง ศรีสะเกษ

248 นาย พิทักษิณ ขาวประภา ผูอํานวยการกองชาง อบต. นาแต คําตากลา สกลนคร

249 นาย กาเนก พุทธวงษา ผูอํานวยการกองชาง ทต. แพด คําตากลา สกลนคร

250 นาย ทนงศกัดิ์ พูนปริญญา ผูอํานวยการกองชาง อบต. ดานมวงคํา โคกศรีสุพรรณ สกลนคร

251 นาย นิคม มุลติา นายชางโยธา อบต. ตนผึ้ง พังโคน สกลนคร

252 นาย หฤฏษ โสภารัตน ผูอํานวยการกองชาง ทต. เมืองทองทาแร เมืองสกลนคร สกลนคร252 นาย หฤฏษ โสภารัตน ผูอํานวยการกองชาง ทต. เมืองทองทาแร เมืองสกลนคร สกลนคร

253 นาย ภัคพงษ ธารชัย หัวหนาสวนโยธา อบต. หวยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร

254 นาย ชาตรี ฤกษงาม นายชางโยธา อบต. ตาลเนิ้ง สวางแดนดิน สกลนคร

255 นาย ทรงกรด อาจหาญ ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทรายมูล สวางแดนดิน สกลนคร

256 นาย ฌานนพ มะณีพราว ผูอํานวยการกองชาง อบต. ธาตุทอง สวางแดนดิน สกลนคร

257 นาย ฉัตรชัย ฤาชัยราม ผูอํานวยการกองชาง อบต. อากาศ อากาศอํานวย สกลนคร

258 นาง ณัฏฐิกา จันทรคง หัวหนาฝายออกแบบและกอสราง อบต. คลองเปยะ จะนะ สงขลา

259 นาย ทรงวุฒิ เก้ือสกุล หัวหนาสวนโยธา อบต. ฉาง นาทวี สงขลา

260 นาย วิสิฎฐ พรหมจรรย นายชางโยธาชํานาญงาน ทม. เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา

261 นาง หทัยรัตน พุทธาโร นายชางโยธาอาวุโส ทม. เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา

262 นาย ปญญา สารพงษ ชางโยธา อบต. ทุงหวัง เมืองสงขลา สงขลา

263 นาย ทรงพล ยันตรกิจ หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. บอตรุ ระโนด สงขลา

264 นาย ธนพนธ ขุนศรี ชางโยธา อบต. ทาชะมวง รัตภูมิ สงขลา

265 นาย อรุณ จันทรัศมี หัวหนาฝายออกแบบและกอสราง อบต. ปริก สะเดา สงขลา

266 นาย ธงชัย มณีรัตนพิพัฒน สถาปนิกชํานาญการ ทม. คอหงส หาดใหญ สงขลา

267 นาย จีรศักดิ์ อัจนากิตติ ผูอํานวยการกองชาง อบต. ฉลุง หาดใหญ สงขลา

268 ส.ต.ต. ธวัชชัย ปมะสาร ผูอํานวยการกองชาง อบต. ควนสตอ ควนโดน สตูล

269 นาง สาริกา พานะ ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทาเรือ ทาแพ สตลู269 นาง สาริกา พานะ ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทาเรือ ทาแพ สตลู

270 นาย มูสา มานะกลา นายชางโยธา อบต. ควนโพธิ์ เมืองสตูล สตูล
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271 นาย สายัณ ชวยสงค ผูอํานวยการกองชาง อบต. กําแพง ละงู สตูล

272 นาย คํานึง สังเศษ นายชางโยธา อบต. น้ําผุด ละงู สตูล

273 น.ส. ภัสพร ธัญญวิกัย หัวหนาฝายออกแบบและควบคุมอาคาร อบต. บานคลองสวน พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

274 จาอากาศเอก ชูเกียรติ สัจจโภชน นายชางโยธา ทต. ดานสําโรง เมอืงสมุทรปราการ สมุทรปราการ

275 นาย บุญโชค สุวรรณประภา นายชางโยธา ทต. บางปู เมอืงสมุทรปราการ สมุทรปราการ

276 นาย วรภร คําพึ่ง นายชางโยธา ทต. บางปู เมอืงสมุทรปราการ สมุทรปราการ

277 นาย สุพจน ณ บางชาง ผูอํานวยการกองชาง อบต. กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม

278 นาย ธวัชชัย กันตานนท นายชางโยธาชํานาญงาน ทต. บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม

279 นาย อํานวย ชัยโชค ผูอํานวยการกองชาง ทต. บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม

280 นาย ธงชัย พ่ึงโพธิ์ทอง ผูอํานวยการกองชาง อบต. บางสะแก บางคนที สมุทรสงคราม

281 นาย รัฐฤทธ์ิ ชูดวง นายชางโยธาชํานาญงาน ทต. สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร

282 นาย พัชรวัฒน พิทักษสุริโย นายชางโยธา ทน. ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร282 นาย พัชรวัฒน พิทักษสุริโย นายชางโยธา ทน. ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร

283 นาย อาทิตย คําทับทิม นายชางโยธาชํานาญงาน ทน. ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร

284 นาย มนตรี กลั่นสุวรรณ ผูอํานวยการกองชาง อบต. คลองตนั บานแพว สมุทรสาคร

285 นาย ทวีศักดิ์ นิ่มนวล หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. หลักหา บานแพว สมุทรสาคร

286 นาย อนุวัฒน เสาวชัย ชางโยธา อบต. บางน้ําจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

287 นาย สุวัฒน วารีสดใส หัวหนาฝายกอสราง อบต. บางน้ําจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

288 นาย เชษฐา ศรีพลเมือง นักบริหารงานชาง ทม. ทับกวาง แกงคอย สระบุรี

289 นาย ทนงศกัดิ์ ปานสีดา ผูอํานวยการกองชาง ทต. สรางโศก บานหมอ สระบุรี

290 นาย ปญญา ทองมาก นายชางโยธาชํานาญงาน ทต. หวยปาหวาย พระพุทธบาท สระบุรี

291 นาย สุเขาว คงไทย หัวหนาฝายโยธา ทต. หวยปาหวาย พระพุทธบาท สระบุรี

292 น.ส. อมรรัตน บุตรเจริญ หัวหนาฝายโยธา ทต. คําพราน วังมวง สระบุรี

293 นาย ชยพล ปานเพ็ชร ผูอํานวยการกองชาง อบต. โพสังโฆ คายบางระจัน สิงหบุรี

294 นาย ไพโรจน ชาลี หัวหนาสวนโยธา อบต. ทองเอน อินทรบุรี สิงหบุรี

295 นาย มานิตย สมทรง หัวหนาสวนโยธา อบต. โพธิ์ชัย อินทรบุรี สิงหบุรี

296 นาย พิศณุ จันทา นายชางโยธา อบต. หวยชัน อินทรบุรี สิงหบุรี

297 นาย เทพมงคล แกวกระจาง ผูอํานวยการกองชาง อบต. หวยชัน อินทรบุรี สิงหบุรี

298 นาย สาโรช หลอประดิษฐ หัวหนาฝายโยธา ทต. บานสวน เมืองสุโขทัย สโุขทัย

299 นาย สิทธิพล ทินอย นายชางโยธา อบต. ทับผึ้ง ศรีสาํโรง สุโขทัย299 นาย สิทธิพล ทินอย นายชางโยธา อบต. ทับผึ้ง ศรีสาํโรง สุโขทัย

300 นาย สมคิด เทพยศ นายชางโยธา อบต. บานซาน ศรีสําโรง สุโขทัย
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301 นาย อํานาจ อินวกูล นายชางโยธา อบต. โคกชาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

302 นาย วงศกร สมเพียร ผูอํานวยการกองชาง ทต. บอกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

303 นาย เอกลักษณ ขันทอง นายชางโยธา ทต. ปากน้ํา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

304 นาย โชคชัย แกวดิลก ผูอํานวยการกองชาง ทต. โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

305 นาย ชัยรัตน ออนทิมวงศ นายชางเขียนแบบ อบต. มดแดง ศรีประจันต สุพรรณบุรี

306 นาย จักรพงษ เขมะกนก นายชางโยธา อบต. ศรีประจันต ศรีประจันต สุพรรณบุรี

307 นาย สมศักดิ์ หนูนุย ผูอํานวยการกองชาง อบต. ตะกรบ ไชยา สุราษฎรธานี

308 นาย อมร เท่ียงถิ่น ผูอํานวยการกองชาง อบต. ปาเว ไชยา สุราษฎรธานี

309 ส.อ. วิศิษฎ เพชรรักษ ชางโยธา ทม. นาสาร บานนาสาร สุราษฎรธานี

310 นาย ปยะพร ลักษณะสมบูรณ ชางโยธา ทต. ยานดินแดง พระแสง สุราษฎรธานี

311 นาย อมรชัย รักษาผล นายชางโยธา อบต. อิปน พระแสง สุราษฎรธานี

312 นาย อภิรักษ สายยศ ผูอํานวยการกองชาง ทต. จอมพระ จอมพระ สุรินทร312 นาย อภิรักษ สายยศ ผูอํานวยการกองชาง ทต. จอมพระ จอมพระ สุรินทร

313 นาย สนม สายกระสุน ผูอํานวยการกองชาง อบต. เปนสุข จอมพระ สุรินทร

314 นาย อพิเดช แข็งแรง ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองสนิท จอมพระ สุรินทร

315 นาย พิชญพงษ ครบทอง ชางโยธา อบต. กังแอน ปราสาท สุรินทร

316 นาย สันติ วรรณูปถัมภ หัวหนาสวนโยธา อบต. กังแอน ปราสาท สุรินทร

317 นาย ฉัตรชัย สายประศาสน หัวหนาสวนโยธา อบต. บานเด่ือ ทาบอ หนองคาย

318 นาย ภฑิล แกวหินเจริญ ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองนาง ทาบอ หนองคาย

319 นาย วีระชัย อโนรส หัวหนาสวนโยธา อบต. คายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย

320 นาย ธีรศักดิ์ นาคา หัวหนาสวนโยธา อบต. โพนสวาง เมืองหนองคาย หนองคาย

321 นาย ทม วิเศษสนุทร หัวหนาสวนโยธา อบต. เมืองหมี เมืองหนองคาย หนองคาย

322 นาย เกรียงไกร มิลินทร ผูอํานวยการกองชาง ทต. หาดคํา เมืองหนองคาย หนองคาย

323 นาย ชัยอุทิตย ไพศูนย หัวหนาสวนโยธา อบต. บานมวง สังคม หนองคาย

324 นาย ศิริชัย ศรีสุข หัวหนาฝายกอสราง อบต. สังคม สังคม หนองคาย

325 นาย เชิดชัย เสนายอด ผูอํานวยการกองชาง อบต. ดานชาง นากลาง หนองบัวลําภู

326 นาย มานิตย จุลอาภา นักบริหารงานชาง ทต. นากลาง นากลาง หนองบัวลําภู

327 นาย พิชิต เวียงอินทร นายชางโยธา อบต. โนนเมือง นากลาง หนองบัวลําภู

328 นาย ยุทธวี คําทะริ นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. โนนเมือง นากลาง หนองบัวลําภู

329 นาย ณัทพงศ ธวัชโชติ นักบริหารงานชาง ทต. หนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู329 นาย ณัทพงศ ธวัชโชติ นักบริหารงานชาง ทต. หนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู

330 นาย ศราวุธ แสงตรง หัวหนากองชาง ทต. มวงคัน โพธิ์ทอง อางทอง
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331 นาย ศิลา ยามชวง นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. ยานซื่อ เมืองอางทอง อางทอง

332 น.ส. เกวลิน รัชฎาวรรณ หัวหนาสวนโยธา อบต. อบทม สามโก อางทอง

333 นาย ปรเมษฐ แสงศักดิ์สิทธารถ ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองไฮ เสนางคนคิม อํานาจเจริญ

334 นาย สายันต ครุธแถลง นายชางโยธา ทต. สรางกอ กุดจับ อุดรธานี

335 นาย ไกรศรทอง กอมชัยภูมิ ผูอํานวยการกองชาง ทต. นายูง นายูง อุดรธานี

336 นาย ครรชิต เวินชุม ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานคอ บานผือ อุดรธานี

337 นาย บารเมศวร นามบุญลา ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองแวง บานผือ อุดรธานี

338 นาย สุดธนู งามลุน หัวหนาสวนโยธา อบต. เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี

339 นาย แสวง แสนโคตร ผูอํานวยการกองชาง อบต. ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี

340 นาย กันกชศวกรณ มณีนุท ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานดาน เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

341 นาย ราเมศ มีสาํลี ผูอํานวยการกองชาง อบต. ระบํา ลานสัก อุทยัธานี

342 นาย สาธิต โสเสมอ หัวหนาสวนโยธา อบต. ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี342 นาย สาธิต โสเสมอ หัวหนาสวนโยธา อบต. ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี

343 นาย นพคุณ สุขสําราญ หัวหนาสวนโยธา อบต. สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี

344 นาย อุดร เจริญ นายชางโยธา อบต. หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี

345 นาย ณรงค วงศคําเหลา นักบริหารงานชาง อบต. ขามเปย ตระการพืชผล อุบลราชธานี

346 นาย อุทัย จูมมณี หัวหนาสวนโยธา อบต. สําโรง ตาลสุม อุบลราชธานี

347 ส.อ. วัชรากร รัตนพินิจ นายชางโยธา ทต. สีวิเชียร น้ํายืน อุบลราชธานี

348 นาย ปรีชา พงษทอง หัวหนางานผังเมือง อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

349 นาย อชิรกุล ศุภกุลวิชยั นายชางโยธา อบต. บุงหวาย วารินชําราบ อุบลราชธานี

350 นาย ธรณินทร นิลเกตุ นายชางโยธา ทต. สําโรง สําโรง อุบลราชธานี

351 นาย สุวัฒน แสนทวีสุข นักบริหารงานชาง อบต. หนองบก เหลาเสอืโกก อุบลราชธานี
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1 นาย ถวัลย ธาราอุดม หัวหนาฝายโยธา ทต. เกาะลันตาใหญ เกาะลันตา กระบี่

2 นาย เอกสิทธิ์ ชุมบุญ ชางโยธา อบต. พรุเตียว เขาพนม กระบี่

3 นาย ธีรุตม บุญมณี ผูอํานวยการกองชาง อบต. พรุเตียว เขาพนม กระบี่

4 นาย ชะโอสถ สังขรอด ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนาเขา เขาพนม กระบี่

5 นาย สรรเพชญ เจยจู ผูอํานวยการกองชาง ทต. ทรายขาว คลองทอม กระบี่

6 นาย ทิวานนท สุทธิเกิด ผูอํานวยการกองชาง อบต. พรุดนินา คลองทอม กระบี่

7 นาย จีรวัฒน ชูชวยคํา หัวหนาสวนโยธา อบต. หวยน้ําขาว คลองทอม กระบี่

8 นาย วสันต รักษแดง ผูอํานวยการกองชาง ทต. ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่

9 นาย สุเทพ บัวแกว ผูอํานวยการกองชาง ทต. กระบี่นอย เมืองกระบี่ กระบี่

10 นาย เฉลิม วิรุณรัตน ผูอํานวยการกองชาง อบต. ดินแดง ลําทับ กระบี่

11 นาย สุธน พัฒนศิลป ผูอํานวยการกองชาง ทต. ลําทับ ลําทับ กระบี่

12 นาย คนึง แกวเจือ ผูอํานวยการกองชาง อบต. ลําทับ ลําทับ กระบี่

รายชื่อผูเขารับการอบรม

หลักสูตร พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ) รุนท่ี 4

ระหวางวันที่ 25 - 28 กันยายน 2561

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

12 นาย คนึง แกวเจือ ผูอํานวยการกองชาง อบต. ลําทับ ลําทับ กระบี่

13 นาย สิทธิพงศ หยกแดง ผูอํานวยการกองชาง อบต. คลองเขมา เหนือคลอง กระบี่

14 นาย พรศันส ศักดิ์แกว นายชางโยธา อบต. บานกลาง อาวลึก กระบี่

15 นาย สรรชัย สุขสวัสดิ์ หัวหนาสวนโยธา ทต. อาวลึกใต อาวลึก กระบี่

16 น.ส. ตุกตา คําจันทร นักบริหารงานชาง ทต. ดานมะขามเต้ีย ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี

17 นาง นารีรัตน จิ๋วหนองโพธิ์ ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองไผ ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี

18 นาย อภัย บุญพิทักษ ผูอํานวยการกองชาง ทต. ทองผาภูมิ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

19 นาย พสิษฐ มะนาวหวาน นายชางโยธา อบต. ทุงทอง ทามวง กาญจนบุรี

20 นาย อรรถพล พรมสวัสดิ์ นายชางโยธา อบต. ทามะกา ทามะกา กาญจนบุรี

21 น.ส. สุดารัตน สุวรรณสทิธิ์ ผูอํานวยการกองชาง อบต. ยางมวง ทามะกา กาญจนบุรี

22 นาย ธีรสัณห จตุรพรเพ่ิม ชางโยธา ทต. หนองลาน ทามะกา กาญจนบุรี

23 นาย สมศักดิ์ น้ําเพ็ชร หัวหนาสวนโยธา ทต. หนองลาน ทามะกา กาญจนบุรี

24 นาง เกศรินทร โยมจีน ผูอํานวยการกองชาง ทต. น้ําตกไทรโยคนอย ไทรโยค กาญจนบุรี

25 นาย ปลอด ใจน้ํา นักบริหารงานชาง ทต. บอพลอย บอพลอย กาญจนบุรี

26 นาย เรวัต ทานกเอี้ยง นายชางโยธา ทต. บอพลอย บอพลอย กาญจนบุรี

27 นาย ตนุภัทร เกาสุวรรณ ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองกราง บอพลอย กาญจนบุรี

28 นาย สาธิต จันทรแยม ผูอํานวยการกองชาง อบต. ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบุรี

29 นาย อรรถพล สันตสุิข ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทุงสมอ พนมทวน กาญจนบุรี29 นาย อรรถพล สันตสุิข ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทุงสมอ พนมทวน กาญจนบุรี

30 นาย อํานาจ พรหมชนะ หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

31 นาย กฤษณะ สุขกรม ผูอํานวยการกองชาง ทต. แกงเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

32 นาย นพรัตน ตันธนชัย นายชางโยธา ทต. ลาดหญา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

33 นาย อลงกรณ ประกอบทรัพย ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองฝาย เลาขวัญ กาญจนบุรี

34 นาย กฤษฎา สบืเนียม หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. หวยกระเจา หวยกระเจา กาญจนบุรี

35 นาย คมสันต นาชัยสินธุ นายชางโยธา ทต. หนองแปน กมลาไสย กาฬสนิธุ

36 นาย กิตตคิุณ สุวรรณชาติ นายชางโยธา อบต. นาจําปา ดอนจาน กาฬสินธุ

37 นาย พิสิษฐ ศรีแสนยงค นายชางโยธาชํานาญงาน ทต. มวงนา ดอนจาน กาฬสนิธุ

38 นาย ทศพล ช่ําชอง ผูอํานวยการกองชาง อบต. นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุ

39 นาย กฤติพงษ อาจดวงดี ชางโยธา อบต. เวอ ยางตลาด กาฬสนิธุ

40 นาย สันติ ภูแชมโชติ นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. บึงนาเรียง หวยเม็ก กาฬสนิธุ

41 นาย กฤชณุพงศ พื้นชมภู ผูอํานวยการกองชาง อบต. หัวหิน หวยเม็ก กาฬสินธุ

42 นาย กิตตภิูมิ พรประสิทธิ์ นายชางโยธา ทต. ขาณุวรลักษบุรี ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร42 นาย กิตตภิูมิ พรประสิทธิ์ นายชางโยธา ทต. ขาณุวรลักษบุรี ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร

43 นาย ธันวา บุตรสําราญ นายชางโยธา อบต. ทามะเขือ คลองขลุง กําแพงเพชร

44 นาย ประสิทธิ์ ทาวสาร ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทามะเขือ คลองขลุง กําแพงเพชร

45 นาย อาจินต สุขเรือง ผูอํานวยการกองชาง อบต. แมลาด คลองขลุง กําแพงเพชร

46 นาย อําพล คงสุวรรณ นายชางเขียนแบบ อบต. วังไทร คลองขลุง กําแพงเพชร

47 นาย ณรงค วงศพูลทรัพย หัวหนาสวนโยธา อบต. วังไทร คลองขลุง กําแพงเพชร

48 นาย นิเวศน ยานแกว นายชางโยธา ทต. เทพนคร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

49 นาย สุดใจ เจริญพรชัย นายชางโยธา ทต. เทพนคร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

50 นาย วัชระ บัวสําลี ผูอํานวยการกองชาง ทต. เทพนคร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

51 นาง เรวดี ดวงสุวรรณ นายชางโยธา อบต. โนนพะยอม ชนบท ขอนแกน

52 นาย ชยานนท อุปฮาต ผูอํานวยการกองชาง อบต. โนนพะยอม ชนบท ขอนแกน

53 นาย มนัส แอมปดชา ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทุงชมพู ภูเวียง ขอนแกน

54 นาย วันชาติ สมัครพันธ หัวหนาฝายโยธา ทต. เนินสูง ทาใหม จันทบุรี

55 นาย สุขสันต บํารุงวงษ หัวหนาฝายโยธา ทต. บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา

56 นาย สมฤกษ การบรรจง หัวหนาสวนโยธา ทต. บานบึง บานบึง ชลบุรี

57 นาย ศรีมงคล ศักดิ์วัฒนกําจร หัวหนาฝายโยธา ทต. หวยกะป เมืองชลบุรี ชลบุรี

58 นาย สุรพล นอยดี ผูอํานวยการกองชาง ทต. บานแทน บานแทน ชัยภูมิ

59 นาย วัชระ อิ่มเนย ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานแทน บานแทน ชัยภูมิ59 นาย วัชระ อิ่มเนย ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานแทน บานแทน ชัยภูมิ

60 นาย โกวิทย ฤทธิ์จรูญ ชางโยธา อบต. แหลมทอง ภักดีชุมพล ชยัภูมิ
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

61 นาย สุนันท นรเชษฐกุล นายชางโยธา อบต. บานดอน ภูเขียว ชยัภูมิ

62 นาย ธงชัย แจวจันทึก ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ

63 นาย กัมปนาท จุมพลพงษ นายชางโยธา อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

64 นาย ชินวร ชมนาวัง นายชางโยธา อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

65 นาย ดนัย ถิ่นหนองแวง นายชางโยธา อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

66 นาย วัฒนา วรรณจงคํา นายชางโยธา อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

67 นาย วิษณุ สลดิกุล นายชางโยธา อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

68 นาย วุฒิชัย บุญเพชรรัตน นายชางโยธา อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

69 นาย สมทบ ไศลชยั หัวหนาสวนโยธา อบต. นาฝาย เมืองชยัภูมิ ชัยภูมิ

70 นาย เกียรติศักดิ์ คําศรี ชางโยธา ทต. ลาดใหญ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

71 นาย ทรงศักดิ์ อินทนา ชางโยธา อบต. สองพ่ีนอง ทาแซะ ชุมพร

72 นาย ธัชพงศ นาคอุดม ผูอํานวยการกองชาง ทม. หลังสวน หลังสวน ชุมพร72 นาย ธัชพงศ นาคอุดม ผูอํานวยการกองชาง ทม. หลังสวน หลังสวน ชุมพร

73 นาย นรากร ไชยเขียว นายชางโยธา อบต. บานแอน ดอยเตา เชียงใหม

74 นาย บุญย่ิง ย่ีลังกา นายชางโยธา ทต. บานแมขา ฝาง เชียงใหม

75 นาย ธนศิลป กามาด นายชางโยธา อบต. แมงอน ฝาง เชียงใหม

76 นาย กิตตพิงศ เจริญเกตุ ผูอํานวยการกองชาง อบต. แมแวน พราว เชียงใหม

77 นาย เมธี ทักษิณ นกับริหารงานชาง ทต. เวียงพราว พราว เชียงใหม

78 นาย ปญญาพล ใจสุดา นายชางโยธา ทน. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

79 นาย ศุภฤกษ กีไสย นายชางโยธา ทน. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

80 นาย วีระวัฒน ไชยวัณณ นายชางสาํรวจ ทน. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

81 นาย ไฟรัช วงคถามาตย นายชางโยธาปฏิบัติงาน อบต. ปางหินฝน แมแจม เชียงใหม

82 นาย สุรพงษ เตจะสา หัวหนาสวนโยธา อบต. ปางหินฝน แมแจม เชียงใหม

83 นาย สานิต เสรมิเกษม ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานกาด แมวาง เชยีงใหม

84 นาย ธีรรัช จันทรศรี นายชางโยธา อบต. บานกลาง สันปาตอง เชียงใหม

85 นาย เผอิญ มีชูนึก ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานกลาง สันปาตอง เชียงใหม

86 นาย ชยันต อภิวงคงาม ผูอํานวยการกองชาง ทต. ยุหวา สันปาตอง เชียงใหม

87 นาย ณัฐพล สุทธศิลป ผูอํานวยการกองชาง ทต. ทาวังตาล สารภี เชียงใหม

88 นาย กิตติ สสุีข ผูอํานวยการกองชาง อบต. นาหมื่นศรี นาโยง ตรัง

89 นาย พรอมศักย ชูกิจ ผูอํานวยการกองชาง อบต. บางรัก เมืองตรงั ตรัง89 นาย พรอมศักย ชูกิจ ผูอํานวยการกองชาง อบต. บางรัก เมืองตรงั ตรัง

90 นาย มนตรี พลการ ผูอํานวยการกองชาง อบต. อาวตง วังวิเศษ ตรัง
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91 นาย สถาพร คงชู ชางเขียนแบบ ทต. นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง

92 นาย ธนเดช สองรักษ ชางโยธา ทต. นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง

93 วาที่ร.ต. เดชาธร เพ็ชรประสิทธ์ิ นายชางโยธา ทต. นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง

94 นาย ยงยุทธ กิตตคิุณ นักบริหารงานชาง อบต. บางกุง หวยยอด ตรงั

95 นาย ปญญา นุนชูผล ผูอํานวยการกองชาง อบต. หวยยอด หวยยอด ตรงั

96 นาย นุกูล รัตนพิทักษ หัวหนาสวนโยธา อบต. ดานชุมพล บอไร ตราด

97 นาย ธนู ฟกทอง หัวหนาสวนโยธา อบต. บอพลอย บอไร ตราด

98 นาย ไพศาล แกวจันทรเพชร ชางโยธา ทต. แมตาว แมสอด ตาก

99 นาย ชัยณรงค สมานชาติ นายชางโยธา อบต. แมปะ แมสอด ตาก

100 นาย นิวัติ จันทรพวง นายชางโยธา อบต. หวยมวง กําแพงแสน นครปฐม

101 นาย กฤษณ แยมบางยาง หัวหนาฝายกอสราง อบต. นครชยัศรี นครชัยศรี นครปฐม

102 นาย ธานี จีระดิษฐ นายชางโยธา อบต. บัวปากทา บางเลน นครปฐม102 นาย ธานี จีระดิษฐ นายชางโยธา อบต. บัวปากทา บางเลน นครปฐม

103 นาย โกศล อยูคง ชางโยธา อบต. วังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม

104 นาย คมสันต เช้ือกุดรู นักบริหารงานชาง ทต. บึงสาํโรง แกงสนามนาง นครราชสีมา

105 นาย เพ่ิมศักดิ์ ฉิมนอก นายชางโยธา ทต. เทพาลัย คง นครราชสีมา

106 นาย ชัยรัตน ออนทองหลาง ผูชวยนายชางโยธา ทต. เทพาลัย คง นครราชสีมา

107 นาย ไพศาล หัตถากรณ ผูอํานวยการกองชาง ทต. เทพาลัย คง นครราชสีมา

108 นาย บุญเลศิ จรโพธิ์ ชางโยธา อบต. จักราช จักราช นครราชสีมา

109 นาย วสุ ลีลานุช นายชางโยธา อบต. หนองขาม จักราช นครราชสีมา

110 นาย อธิกสิทธิ์ วิเศษกลิ่น ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทาลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา

111 นาย วรรธนะวิทย ศักดาสิทธิสกุล ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองกราด ดานขุนทด นครราชสีมา

112 นาย โกมุท วิชาโคตร นายชางโยธาอาวุโส ทต. หนองบัวลาย บัวลาย นครราชสีมา

113 นาย จิรศักดิ์ แกววังปา หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทม. บัวใหญ บัวใหญ นครราชสีมา

114 นาย สุคล สุวรรณศิลป ผูอํานวยการกองชาง อบต. งิ้ว ปกธงชัย นครราชสีมา

115 นาย มานพ เบาขุนทด นายชางโยธา อบต. หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา

116 นาย จีระพันธ โกมุทพันธุ นายชางโยธา อบต. ในเมือง พิมาย นครราชสีมา

117 นาย ภากรณ พงษพิมาย หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. รังกาใหญ พิมาย นครราชสีมา

118 น.ส. ณภัทชา ชิดมะเริง หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

119 นาย อานนท รัตนมาลา นายชางโยธา อบต. บานเกาะ นครราชสีมา119 นาย อานนท รัตนมาลา นายชางโยธา อบต. บานเกาะ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

120 นาย ณัฐวุฒิ สติใหม ผูอํานวยการกองชาง อบต. สีมุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
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121 นาย ชัชวาลย เพลิดจันทึก นายชางโยธา ทต. หนองไผลอม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

122 วาที่ร.ต. คนานิตย ศิริไสย ชางเขียนแบบ อบต. อุดมทรัพย วังน้ําเขียว นครราชสีมา

123 นาย ยุทธนา ศรีเมือง นายชางโยธา อบต. สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา

124 นาย อลงกรณ งามดี นายชางโยธาอาวุโส อบต. โนนสมบูรณ เสิงสาง นครราชสีมา

125 นาย วุฒิศักดิ์ นาคัน นายชางโยธาชํานาญงาน ทต. ปากน้ําฉวาง ฉวาง นครศรธีรรมราช

126 นาย ศิริโชค งามสิงห ผูอํานวยการกองชาง ทต. ปากน้ําฉวาง ฉวาง นครศรธีรรมราช

127 นาย วชิระ เทียนภู หัวหนาสวนโยธา อบต. ละอาย ฉวาง นครศรธีรรมราช

128 นาย อภินันท พิทักษ ผูอํานวยการกองชาง อบต. นางหลง ชะอวด นครศรธีรรมราช

129 นาย ทรงยศ ภาคภูมิพงศ นายชางโยธา อบต. ทาขึ้น ทาศาลา นครศรธีรรมราช

130 นาย ศุภรัตน ไชยรัตน นายชางโยธา อบต. ทาขึ้น ทาศาลา นครศรธีรรมราช

131 นาย พิทักษสกุล สําอางกาย นายชางโยธา อบต. ทาศาลา ทาศาลา นครศรธีรรมราช

132 นาย ภักดิ์พงษ อินทนา นายชางโยธา อบต. ทาศาลา ทาศาลา นครศรธีรรมราช132 นาย ภักดิ์พงษ อินทนา นายชางโยธา อบต. ทาศาลา ทาศาลา นครศรธีรรมราช

133 นาย อรุณ ชูประจง ผูอํานวยการกองชาง อบต. นาไมไผ ทุงสง นครศรธีรรมราช

134 นาย ภูวนัตนัย ประพฤติตรง ชางโยธา ทต. ทายาง ทุงใหญ นครศรธีรรมราช

135 นาย สุวิทย พุทธรัตน ผูอํานวยการกองชาง อบต. นาบอน นาบอน นครศรธีรรมราช

136 นาย อดุลย มะณี นายชางโยธา ทต. ทอนหงส พรหมคีรี นครศรธีรรมราช

137 น.ส. พรจุรี จุลเอียด นายชางโยธา อบต. เขาแกว ลานสกา นครศรธีรรมราช

138 นาย วรพงค ชวยจิตร นายชางโยธา ทต. เกาะเพชร หัวไทร นครศรธีรรมราช

139 นาย อเนก ขุนทองจัน นายชางโยธา อบต. แหลม หัวไทร นครศรธีรรมราช

140 นาย กัมพล ชัยสุพรรณ นายชางโยธา อบต. มหาโพธิ เกาเลี้ยว นครสวรรค

141 นาย ทนงศักดิ์ จันทรตา นายชางโยธา อบต. หวยหอม ตาคลี นครสวรรค

142 นาย พีระ ขําเสม นายชางโยธา อบต. วังใหญ ทาตะโก นครสวรรค

143 นาย สมาน พลขันธ ผูอํานวยการกองชาง อบต. เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค

144 นาย โชติวัฒน เมืองนาคิน นายชางโยธา อบต. ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค

145 นาย นที สังขคิด ผูอํานวยการกองชาง อบต. หวยน้ําหอม ลาดยาว นครสวรรค

146 นาย วิสารท เพชรเจือสุข หัวหนาฝายโยธา ทต. บางสทีอง บางกรวย นนทบุรี

147 จ.ส.ต. พิชิต ท้ังพรม นายชางโยธา ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี

148 นาย อนุรักษ กองตา นายชางโยธา อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

149 นาย สุทธิศักดิ์ อวรรณวงษ อบต. ศาลาใหม ตากใบ นราธิวาส149 นาย สุทธิศักดิ์ อวรรณวงษ นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. ศาลาใหม ตากใบ นราธิวาส

150 นาย นิอาบีเด็ง วาโมง ผูอํานวยการกองชาง อบต. บาตง รือเสาะ นราธิวาส
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

151 นาย ทัศนัย อัศวนุรักษ นักบริหารงานชาง อบต. ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส

152 นาย วีรศักดิ์ ไชยบุญเรือง นายชางโยธา อบต. นานอย นานอย นาน

153 นาย สันติ ชราชิต นายชางโยธา อบต. น้ําตก นานอย นาน

154 นาย สราวุธ มูลเจริญ หัวหนาฝายบริหารงานชาง ทต. ศรีษะเกษ นานอย นาน

155 นาย สมบัติ ดีกัลลา นายชางโยธา อบต. เมืองจัง ภูเพียง นาน

156 นาย ชรินทร อินสองใจ นายชางโยธา อบต. บอสวก เมืองนาน นาน

157 วาที่ ร.ต. ศุภชัย กันใจมา อบต. บอสวก เมืองนาน นาน

158 นาย ธีรศักดิ์ ภูกัน นายชางโยธา ทต. บึงงาม บึงโขงหลง บึงกาฬ

159 นาย ชัยยุทธ ญาติสมบูรณ นายชางโยธา อบต. โนนศิลา ปากคาด บึงกาฬ

160 นาย ธนากร ศรีสุพรรณ หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. ดอนหญานาง พรเจริญ บึงกาฬ

161 นาย กมล บุมี นายชางโยธา ทต. พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ

162 นาย บัณฑิต ศิริภักดิ์ ผูอํานวยการกองชาง ทต. พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ162 นาย บัณฑิต ศิริภักดิ์ ผูอํานวยการกองชาง ทต. พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ

163 นาย อนันต ถูกคะเนย ผูอํานวยการกองชาง อบต. ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ

164 นาย บรรเทิง พุทธรักษา นายชางโยธาอาวุโส ทต. ศรีสาํราญ พรเจริญ บึงกาฬ

165 นาย ณฐพล เครือสุคนธ หัวหนาสวนโยธา อบต. ชุมภูพร ศรีวิไล บึงกาฬ

166 นาย พัฒชรินทร ศิขิรัมย นายชางโยธา อบต. พระครู เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

167 นาย จงสวัสดิ์ สายบุตร นายชางโยธา อบต. สนามชัย สตกึ บุรีรัมย

168 นาย สุวิยะ หนูมะเริง นายชางโยธา ทต. ธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี

169 นาย สรายุทร แยมศรี นายชางโยธา อบต. เชียงรากใหญ สามโคก ปทุมธานี

170 นาย จําลอง เหมนแหลม นายชางโยธา อบต. ศาลาลัย สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ

171 นาย สุรศักดิ์ ฤทธิสุทธิ์ นายชางโยธา อบต. ศิลาลอย สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ

172 นาย กฤษดา ขุมทอง นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. บึงนคร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

173 นาย ประเสริฐ ภูสาลี ผูอํานวยการกองชาง อบต. นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

174 นาย ชล จีระกุล นายชางโยธา ทต. ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี

175 นาย อาทิตย ศรีพิพัฒน นายชางโยธา อบต. เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

176 วาที่ร.อ. สุทธิพงศ วรรักษ นายชางโยธา อบต. ปะโด มายอ ปตตานี

177 นาย วีรยุทธ ไชยนาพงศ นายชางโยธา อบต. ปุโละปุโย หนองจิก ปตตานี

178 นาย ทนง ไชยลังกา ชางโยธา ทต. ปง ปง พะเยา

179 นาย นายธีระวัฒน ไชยมงคล นายชางโยธา อบต. เชียงแรง ภูซาง พะเยา179 นาย นายธีระวัฒน ไชยมงคล นายชางโยธา อบต. เชียงแรง ภูซาง พะเยา

180 นาย พงศสยาม แสนเดช นายชางโยธา อบต. เชียงแรง ภูซาง พะเยา
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

181 นาย สามารถ พูลศิริ นักบริหารงานชาง ทม. พังงา เมืองพังงา พังงา

182 นาย ชุติวัตร ชุติวโรภาส นายชางโยธา ทม. พังงา เมืองพังงา พังงา

183 นาย บรรจง ดวงสงัข ผูอํานวยการกองชาง ทต. โตนดดวน ควนขนุน พัทลุง

184 นาย อานุวัฒน วัฒนรัตน ผูอํานวยการกองชาง ทต. พนางตงุ ควนขนุน พัทลุง

185 นาย นิวัฒน พ่ึงเพ็ง นายชางโยธาชํานาญงาน ทต. ไทรยอย เนินมะปราง พิษณุโลก

186 นาย อภิชาติ จริยาธรรมกร นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก

187 นาย นฤดล เกษมรัตน นายชางโยธา อบต. วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก

188 นาย รชา คงชาวนา นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. ทาตาล บางกระทุม พิษณุโลก

189 นาย ไพบูลย อินทรกําแพง หัวหนาสวนโยธา อบต. ทาตาล บางกระทุม พิษณุโลก

190 นาย ประคอง ย้ิมอยู นายชางโยธา อบต. วังอิทก บางระกํา พิษณุโลก

191 นาย กฤษณะพัชร เลี่ยมวิลยั นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. ตลกุเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก

192 นาย ธงชัย เอี่ยมหนอ นายชางโยธาปฏิบัติงาน อบต. พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก192 นาย ธงชัย เอี่ยมหนอ นายชางโยธาปฏิบัติงาน อบต. พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก

193 นาย กฤษณะ ฟกคง นายชางโยธา อบต. หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก

194 นาย ปณชัย พิลาบุตร นายชางโยธา อบต. น้ําหนาว น้ําหนาว เพชรบูรณ

195 นาย ยุทธพิชัย ศรีรัตนะวศิน นายชางโยธา อบต. นายม เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

196 นาย อําพล แกวเขียว นายชางโยธา อบต. นาซํา หลมเกา เพชรบูรณ

197 นาย วุฒิดนัย แกวมี ชางโยธา อบต. นาแซง หลมเกา เพชรบูรณ

198 วาที่ร.ต. ทัศนพล แกวสายตา นายชางโยธา อบต. หลมเกา หลมเกา เพชรบูรณ

199 นาย ราเชนทร ทองใบ ผูอํานวยการกองชาง อบต. ชางตะลูด หลมสัก เพชรบูรณ

200 นาย สุประสิทธิ์ ขวัญแสน ชางโยธา อบต. บานติ้ว หลมสัก เพชรบูรณ

201 นาง เนตรนภา พรมชา นายชางโยธา อบต. ปากชอง หลมสัก เพชรบูรณ

202 นาย พรหมมินทร ศรีปอ นายชางโยธา อบต. หวยไร หลมสกั เพชรบูรณ

203 นาย วรพงศ เสนาเหนือ นายชางโยธา ทต. บานเวียง รองกวาง แพร

204 นาย วีระพงษ พุทธอาสน นายชางโยธา อบต. บอเหล็กลอง ลอง แพร

205 นาย อภิชาติ สีหา ผูอํานวยการกองชาง อบต. กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม

206 วาที่ ร.ท. กิตตพิงศ เสนามาตย ผูอํานวยการกองชาง ทต. ดอนตาลผาสุก ดอนตาล มุกดาหาร

207 นาย ราเชนทร พิมพโพธิ์ หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. ดอนตาลผาสุก ดอนตาล มุกดาหาร

208 นาย ประสิทธิ์ ตาจักร ผูอํานวยการกองชาง อบต. เวียงเหนือ ปาย แมฮองสอน

209 นาย นิรุต ยารวง ผูอํานวยการกองชาง อบต. แมเหาะ แมสะเรียง แมฮองสอน209 นาย นิรุต ยารวง ผูอํานวยการกองชาง อบต. แมเหาะ แมสะเรียง แมฮองสอน

210 นาย ศักดิ์สิทธิ์ สวนดี นายชางสาํรวจ ทต. หองแซง เลิงนกทา ยโสธร
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211 นาย ไมยฮีดี ดอเลาะ นักบริหารงานชาง อบต. ละแอ ยะหา ยะลา

212 นาย ญะมาดุลดีน ยาม หัวหนาสวนโยธา อบต. กาลอ รามัน ยะลา

213 นาย มัสลัน แวสีลา นายชางโยธา ทต. บาลอ รามัน ยะลา

214 นาย สุรศักดิ์ ขัติยนนท นายชางโยธา อบต. คํานาดี โพนทอง รอยเอ็ด

215 นาย พิษณุ วิเชยีรแสน หัวหนาสวนโยธา อบต. คํานาดี โพนทอง รอยเอ็ด

216 นาย ชาญชัย เศษสขุ นายชางโยธา ทต. พรสวรรค เสลภูมิ รอยเอ็ด

217 นาย เวทิน ตละแกว ผูอํานวยการกองชาง ทต. พรสวรรค เสลภูมิ รอยเอ็ด

218 นาย ชัยวิทย กุหลาบ นายชางโยธา อบต. คลองปูน แกลง ระยอง

219 นาย พูนศักดิ์ มั่งคั่ง ผูอํานวยการกองชาง อบต. ชุมแสง วังจันทร ระยอง

220 นาย ธนิศร สุกทอง ผูอํานวยการกองชาง ทต. ดานทับตะโก จอมบึง ราชบุรี

221 นาย ไพศาล ซังยืนยง หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. ดานทับตะโก จอมบึง ราชบุรี

222 น.ส. ธัญสินี ทองแยม ผูอํานวยการกองชาง อบต. ขุนพิทักษ ดําเนินสะดวก ราชบุรี222 น.ส. ธัญสินี ทองแยม ผูอํานวยการกองชาง อบต. ขุนพิทักษ ดําเนินสะดวก ราชบุรี

223 นาย สมเกียรติ สมัย นายชางโยธา อบต. สี่หมื่น ดําเนินสะดวก ราชบุรี

224 นาย อรรถพงษ ญาณอรรถ นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. เขาขลุง บานโปง ราชบุรี

225 นาย ศุภชัย สขุกรม ผูอํานวยการกองชาง อบต. เขาขลุง บานโปง ราชบุรี

226 นาย สุรศักดิ์ ปองโส หัวหนาสวนโยธา อบต. นาโสม ชัยบาดาล ลพบุรี

227 นาย อภิวัฒน ศรีชมภู หัวหนาฝายโยธา ทต. ลํานารายณ ชัยบาดาล ลพบุรี

228 นาง จตุพร คงพันธ หัวหนาสวนโยธา อบต. พุคา บานหมี่ ลพบุรี

229 นาง รักชนก แจงแสงทอง ผูอํานวยการกองชาง อบต. โพนทอง บานหมี่ ลพบุรี

230 นาย มงคล คําวงศ ผูอํานวยการกองชาง อบต. สายหวยแกว บานหมี่ ลพบุรี

231 นาย ลําพวน ศรีประจํา ผูอํานวยการกองชาง อบต. ชอนสารเดช หนองมวง ลพบุรี

232 นาย ณัฐวุฒิ เพชรดี นายชางโยธา อบต. ยางโทน หนองมวง ลพบุรี

233 นาย วิเชียร บุตรวงษ หัวหนาสวนโยธา อบต. ยางโทน หนองมวง ลพบุรี

234 นาย จิรายุ กลมกลอม นายชางโยธา อบต. หนองมวง หนองมวง ลพบุรี

235 นาย สุธรรม รักษมณี ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองมวง หนองมวง ลพบุรี

236 นาย ณรงค เครือไหม ผูอํานวยการกองชาง ทต. ทาผา เกาะคา ลําปาง

237 นาย พงศพันธ เชิดชูเผาพงศ ผูอํานวยการกองชาง อบต. นาแสง เกาะคา ลาํปาง

238 นาย เสรี พุทธวงค ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานหวด งาว ลําปาง

239 นาย อนุสรณ เรือนคําปา ผูอํานวยการกองชาง อบต. ปงเตา งาว ลําปาง239 นาย อนุสรณ เรือนคําปา ผูอํานวยการกองชาง อบต. ปงเตา งาว ลําปาง

240 นาย บัณฑิต ตัวจริง ผูอํานวยการกองชาง ทต. เมืองปาน เมืองปาน ลําปาง
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

241 นาย ศุภากร คันธรักษา นายชางโยธา ทม. เขลางคนคร เมืองลําปาง ลําปาง

242 วาที่ร.ต. วรวุฒิ ฝนคําอาย นายชางโยธา ทต. นาครัว แมทะ ลําปาง

243 นาย ธันวา เตจะพิงค นายชางเขียนแบบ ทต. ทาสบชัย แมทา ลําพูน

244 นาย เอกวัตร สีออน นายชางโยธา ทต. ดงดํา ลี้ ลําพูน

245 นาย สุทธิพงศ นามผา ผูอํานวยการกองชาง ทต. รองจิก ภูเรือ เลย

246 นาย สมใจ ศรีบุรินทร ชางโยธา อบต. เลยวังไสย ภูหลวง เลย

247 นาย ชูโชค สถิรพร นายชางโยธา อบต. นาแขม เมืองเลย เลย

248 นาย ณัฐวุฒิ พุทซาคํา นายชางสาํรวจ อบต. ทรายขาว วังสะพุง เลย

249 นาย ธีระพล กิจเวชกุล นายชางโยธา อบต. ตาอุด ขุขันธ ศรีสะเกษ

250 นาย อนันตวิทย ยืนยาว นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. เหลากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ

251 นาย อภิญญา โตมร ผูอํานวยการกองชาง อบต. สรางป ราษีไศล ศรีสะเกษ

252 นาย บัณฑิตศรณ วรรณวงษ นายชางโยธา อบต. หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ252 นาย บัณฑิตศรณ วรรณวงษ นายชางโยธา อบต. หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ

253 นาย สุริยาวุธ งอยภูธร นายชางโยธา อบต. เหลาโพนคอ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร

254 นาย นัธวุฒิ คําภูษา หัวหนาสวนโยธา อบต. เหลาโพนคอ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร

255 นาย สมพร หาญมนตรี ชางโยธา อบจ. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร

256 นาย ธเนศ จิ่มอาษา นายชางโยธา อบจ. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร

257 นาย ชาตรี ฤกษงาม นายชางโยธา อบต. ตาลเนิ้ง สวางแดนดนิ สกลนคร

258 นาย ปพนธนัย สามารถ นายชางโยธา ทต. วัฒนา สองดาว สกลนคร

259 นาย ชยกร แกวผดุง หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. โคกมวง คลองหอยโขง สงขลา

260 นาย มานะ พูลเพียร หัวหนาสวนโยธา อบต. รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา

261 นาย กันตินันท จิตเลขา ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทับชาง นาทวี สงขลา

262 นาย นัทธกร หาณรงค นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. คูหา สะบายอย สงขลา

263 นาย พรอนันต หนูประพันธ นายชางโยธา อบต. ปาขาด สิงหนคร สงขลา

264 นาย ประสาร รัตติ นายชางโยธาอาวุโส ทม. คลองแห หาดใหญ สงขลา

265 นาย มนตรี มานะกุล นายชางโยธาอาวุโส ทม. คลองแห หาดใหญ สงขลา

266 นาย สรวิชญ มณีกุล ผูอํานวยการกองชาง อบต. ขอนคลาน ทุงหวา สตูล

267 นาย ชาคริต หีมปอง นายชางโยธา ทต. ทุงหวา ทุงหวา สตูล

268 นาย เอกสิน หยงสตาร ผูอํานวยการกองชาง ทต. ทุงหวา ทุงหวา สตูล

269 นาย สุวิจักขณ สิริอรรถสุข นายชางโยธา อบต. เจะบิลัง เมืองสตูล สตลู269 นาย สุวิจักขณ สิริอรรถสุข นายชางโยธา อบต. เจะบิลัง เมืองสตูล สตลู

270 น.ส. นิรดา ภูมรินทร นายชางโยธา ทน. ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

271 นาย ภูกิจ ยงสริธิาดา นายชางโยธา ทน. ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร

272 น.ส. เบญจวรรณ ภูมรินทร นายชางโยธา ทต. หลักหา บานแพว สมุทรสาคร

273 นาย สมพงษ จันทรทรัพย ผูอํานวยการกองชาง อบต. ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

274 นาย วิชัย มณีจันทร ผูอํานวยการกองชาง อบต. เมืองไผ อรัญประเทศ สระแกว

275 นาย กอเกียรติ บุญชื่น ผูอํานวยการกองชาง อบต. หันทราย อรัญประเทศ สระแกว

276 นาย อดุลย ปุราสะเน นายชางโยธา อบต. หนองจรเข หนองแค สระบุรี

277 นาย มานพ สุขประเสริฐ นายชางโยธา อบต. หนองหัวโพ หนองแซง สระบุรี

278 นาย ทินกร คําภา นายชางโยธา อบต. ทางาม อินทรบุรี สิงหบุรี

279 นาย นิกรษ นราศรีนิสา นายชางโยธา อบต. ยางซาย เมืองสุโขทัย สุโขทัย

280 นาย นิวัตน กลั่นใจ ผูอํานวยการกองชาง อบต. ดอนโพธิ์ทอง เมืองสพุรรณบุรี สุพรรณบุรี

281 นาย ชนะพล คลายเข็ม หัวหนาสวนโยธา อบต. บางงาม ศรีประจันต สุพรรณบุรี

282 นาย ยุทธนา ศรีดอกไม ผูอํานวยการกองชาง ทต. วังหวา ศรีประจันต สุพรรณบุรี282 นาย ยุทธนา ศรีดอกไม ผูอํานวยการกองชาง ทต. วังหวา ศรีประจันต สุพรรณบุรี

283 ส.อ. นันทภพ น้ําทิพย นายชางโยธา อบต. ทุงคอก สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

284 นาย ชํานิ เกตุนุย ผูอํานวยการกองชาง อบต. ปากฉลยุ ทาฉาง สุราษฎรธานี

285 นาย ปรึกษา บัวผิน หัวหนาสวนโยธา อบต. บางสวรรค พระแสง สุราษฎรธานี

286 น.ส. ศศิชา เนตรใจบุญ นายชางโยธาชํานาญงาน ทต. ขุนทะเล เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

287 นาย สมศักดิ์ เก้ือกูล นายชางโยธาอาวุโส ทต. ขุนทะเล เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

288 นาย เพชรรัตน วิชิตแยม ผูอํานวยการกองชาง อบต. บางไทร เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

289 นาย นที ชีพนุรัตน ชางโยธา อบต. บานผือ โพนพิสัย หนองคาย

290 นาย สมมิตร จิตประเสริฐ ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานผือ โพนพิสัย หนองคาย

291 นาย ดาวเรือง โพธิวร ผูอํานวยการกองชาง อบต. เหลาตางคํา โพนพิสัย หนองคาย

292 นาย อิทธิพล อุณาสิงห นายชางโยธา ทต. กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย

293 นาย มานิตย อิตถาฤทธิ์ นักบริหารงานชาง ทต. บานเด่ือ เมืองหนองคาย หนองคาย

294 นาย ธานินทร พินธิราช ผูอํานวยการกองชาง อบต. สีกาย เมืองหนองคาย หนองคาย

295 นาย นิติ ศิริโอฬาร นายชางโยธา อบจ. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

296 นาง จุฑามาศ เทพแพงตา นายชางโยธาชํานาญงาน อบจ. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

297 วาที่ ร.ต. สุริยน สีหไตร หัวหนาฝายกอสรางและซอมบํารุง อบจ. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

298 นาย จุมพล พิมพฝด ผูอํานวยการกองชาง อบต. หินโงม เมืองหนองคาย หนองคาย

299 นาย จารุพงศ พรมพิมพ นายชางโยธา อบต. โคกใหญ โนนสัง หนองบัวลําภู299 นาย จารุพงศ พรมพิมพ นายชางโยธา อบต. โคกใหญ โนนสัง หนองบัวลําภู

300 นาย อัครเดช ชุมพล หัวหนาสวนโยธา อบต. ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

301 นาง คําปุน ทับพิลา ผูอํานวยการกองชาง ทต. สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู

302 นาย ภาคภูมิ มาลัยวงศ หัวหนาสวนโยธา อบต. โรงชาง ปาโมก อางทอง

303 นาง กันยารัตน เผนโผน ผูอํานวยการกองชาง อบต. สายทอง ปาโมก อางทอง

304 นาย ธนกร วัฒนากลาง นายชางโยธา อบต. ตลาดกรวด เมืองอางทอง อางทอง

305 น.ส. พิมพกัลยา เกตุศรีบุรินท ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานอิฐ เมืองอางทอง อางทอง

306 นาย คมสันต อารีภักดิ์ นายชางโยธา อบต. หัวตะพาน วิเศษชัยชาญ อางทอง

307 นาย อดุลย มีสกุล ผูอํานวยการกองชาง อบต. หัวตะพาน วิเศษชัยชาญ อางทอง

308 นาย ชัยพร จันสีแดง นายชางโยธา อบต. โคกสาร ชานุมาน อํานาจเจริญ

309 นาย สรวิศิษฐ พรหมภักดิ์ ผูอํานวยการกองชาง ทต. ทุงใหญ ทุงฝน อุดรธานี

310 ส.ต.ต. ประกาศสิทธิ์ บูรณสรรค หัวหนาสวนโยธา อบต. นาชุมแสง ทุงฝน อุดรธานี

311 นาย พงศพันธ จันทะจวง ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานดุง บานดงุ อุดรธานี

312 นาย อาวุธ ทองแตม นายชางโยธา อบต. ทามะเฟอง พิชัย อุตรดิตถ312 นาย อาวุธ ทองแตม นายชางโยธา อบต. ทามะเฟอง พิชัย อุตรดิตถ

313 นาย อนุพงษ ผาคํา นายชางโยธา อบต. บานดาน เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

314 นาย กฤษณะ ใจจันทร นายชางโยธา อบต. บานดานนาขาม เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

315 นาย อลงกรณ อบอาย นายชางโยธา อบต. คอกควาย บานไร อุทยัธานี

316 นาย สมศักดิ์ บุญเพียร ผูอํานวยการกองชาง อบต. ดอนขวาง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

317 นาย ชัยวัฒน หาระคุณ นายชางโยธา อบต. เนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

318 นาย ศุภกิจ ผิวทิพากร หัวหนาสวนโยธา อบต. เนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

319 นาย นรินทร จักกิตติ หัวหนาสวนโยธา อบต. หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

320 นาย ปกรณ เกษทรัพย นายชางโยธา อบต. หนองไผแบน เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

321 นาง รักชนก สภุาการณ ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองไผแบน เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

322 นาย รังสรรค สรอยสนธิ์ นักบริหารงานชาง อบต. ทาโพ หนองขาหยาง อุทัยธานี

323 นาย ศักดิ์ชัย วชระพันธ นายชางโยธา ทต. หนองขาหยาง หนองขาหยาง อุทัยธานี

324 นาย สุรินทร นุชทรวง นายชางโยธา อบต. ทองหลาง หวยคต อุทัยธานี

325 นาย ถวิล แถมวัน ผอ.สวนงานชาง อบต. โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี

326 นาย นิรุธ สุวรรณรังษี นายชางโยธา อบต. สําโรง ตาลสุม อุบลราชธานี

327 นาย อิทธิฤทธิ์ เอ้ือพัฒนาพานิชย ผูอํานวยการกองชาง อบต. กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

328 นาย ธีราวุธ บุญแข็ง หัวหนาฝายโยธา ทต. ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

329 นาย อังกูล แสนทวีสุข นายชางโยธา อบจ. อุบลราชธานี อุบลราชธานี329 นาย อังกูล แสนทวีสุข นายชางโยธา อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

330 นาย คมกฤษ ไชยชนะ หัวหนาสวนโยธา อบต. บอน สาํโรง อุบลราชธานี



ลําดับ คาํนําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

รายชื่อผูเขารับการอบรม

หลักสูตร พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ) รุนท่ี 4

ระหวางวันที่ 25 - 28 กันยายน 2561

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

331 นาย ถาวร นนทศิริ นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. ชองเม็ก สรินิธร อุบลราชธานี

332 นาย มนตรี สารีแผลง หัวหนาสวนโยธา อบต. ชองเม็ก สรินิธร อุบลราชธานี



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อาํเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย กมล ศรีประภา นักบริหารงานชาง ทต. ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช

2 นาย กรกต เดิมพันธ นายชางโยธา ทต. นายม เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

3 นาย กฤษณะ แกวเนตร หัวหนาสวนโยธา อบต. เรือง เมืองนาน นาน

4 นาย กฤษณะชนม รุงเรือง นายชางโยธา อบต. เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

5 นาย กวีวัฒน ชํานาญพล นายชางโยธา อบต. บานแทน บานแทน ชัยภูมิ

6 นาย กษิดิ์เดช มูลสาร ผูอํานวยการกองชาง อบต. กันทรารมย ขุขันธ ศรีสะเกษ

7 นาย กาญจนศักดิ์ ชูใจ หัวหนาฝายโยธา ทต. ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค

8 นาย กาน พระมนตรี ชางโยธา อบต. นาบัว เพ็ญ อุดรธานี

9 นาย กิตติพงษ กอนฝาย หัวหนาสวนโยธา อบต. จิกสังขทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ

10 นาย กิตติศักดิ์ ดวงดี นายชางโยธา อบต. ชานุมาน ชานุมาน อํานาจเจริญ

11 นาย กิตติศกัดิ์ ปุดภาษี ผูอํานวยการกองชาง ทต. บานธิ บานธิ ลําพูน

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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11 นาย กิตติศกัดิ์ ปุดภาษี ผูอํานวยการกองชาง ทต. บานธิ บานธิ ลําพูน

12 นาย เกรียงศกัดิ์ รื่นเทียน ผูอํานวยการกองชาง อบต. ปาปอ บานไผ ขอนแกน

13 วาที่ร.ต. เกียรติศักดิ์ ใจดี ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทาหลวง ทาหลวง ลพบุรี

14 นาย โกมล กุสุมภ นายชางโยธาอาวุโส อบต. ชัยพฤกษ เมืองเลย เลย

15 นาย โกวิทย อักขราสา ผูอํานวยการกองชาง อบต. โคกสงา พล ขอนแกน

16 นาย ไกรลาศ ขวัญงอน นายชางโยธา อบต. ศรีฐาน ภูกระดึง เลย

17 นาย ไกรสร ยาวิโล นายชางโยธา อบต. ตับเตา เทงิ เชียงราย

18 นาย ขจรศักดิ์ เทศารินทร นายชางโยธา ทต. คํามวง คํามวง กาฬสินธุ

19 นาย ขวัญชัย ดิษยะมณฑล นายชางโยธา ทม. บางกรวย บางกรวย นนทบุรี

20 น.ส. ขัตตยรัตน สงวนสัตย หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. ตลาด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

21 นาย คชา วาระเพียง หัวหนาสวนโยธา อบต. แวงนอย แวงนอย ขอนแกน

22 นาย คณาวุฒิ สิงหธนะ ผูอํานวยการกองชาง อบต. พระธาตุ เชียงกลาง นาน

23 นาย คมสัน คลังเมอืง นายชางโยธา อบต. บางมวง เมืองนครสวรรค นครสวรรค

24 นาย คะนงค บุตรบุรี นายชางโยธา อบต. สรางมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร

25 นาย จงรักษ ภัคคเทพบํารุง นายชางโยธา ทต. กาญจนดิษฐ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

26 นาย จตุพงษ ไชยวงษา นายชางโยธา ทต. แมแรง ปาซาง ลําพูน26 นาย จตุพงษ ไชยวงษา นายชางโยธา ทต. แมแรง ปาซาง ลําพูน

27 นาย จรุณ แกวคํา หัวหนาสวนโยธา อบต. วังหมัน สามเงา ตาก
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28 นาย จรูญ ถันชนนาง หัวหนาฝายกอสราง อบต. พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย

29 นาย จักกิต คงพวง ผูอํานวยการกองชาง อบต. มะตอง พรหมพิราม พิษณุโลก

30 นาย จักรกริช เพ็ญจันทร นักบริหารงานชาง ทต. หนองบัวใต เมืองตาก ตาก

31 นาย จักรกริศน เถ่ือนประถัม นายชางโยธา อบต. บานไร ลาดยาว นครสวรรค

32 นาย จักรกฤษณ ธนะพานิช ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองฮี ปลาปาก นครพนม

33 นาย จักรพงศ พิมล นายชางโยธาอาวุโส อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

34 ส.อ. จักรพันธ คนรํา นายชางโยธา อบต. บางพรม บางคนที สมุทรสงคราม

35 นาย จําเนียร สาระอาภรณ นายชางโยธาชํานาญงาน ทต. ยอด สองแคว นาน

36 นาย จิตติพร โนนสินชัย หัวหนาสวนโยธา อบต. หมูมน สมเดจ็ กาฬสินธุ

37 นาย จิตรภาณุ แกวกันยา นายชางโยธา อบต. แมกาษา แมสอด ตาก

38 นาย จิโรจน สารแดง นายชางโยธา ทม. บางกรวย บางกรวย นนทบุรี38 นาย จิโรจน สารแดง นายชางโยธา ทม. บางกรวย บางกรวย นนทบุรี

39 น.ส. จุฑารัตน ลือนาม ชางโยธา อบต. โคกสาร ชานุมาน อํานาจเจริญ

40 นาย จุมพล ถิ่นเถิน นายชางโยธา ทต. ไมงาม เมืองตาก ตาก

41 นาย เจริญศักดิ์ เวียงนนท หัวหนาสวนโยธา ทต. มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ

42 นาย เจษฎา แซอ้ึง ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานงิ้ว สามโคก ปทุมธานี

43 นาย เฉลิมพันธ ครอบสุข นายชางผังเมือง ทต. ไทรมา เมอืงนนทบุรี นนทบุรี

44 นาย ชโยดม ทายะ นายชางโยธา ทต. หนองตองพัฒนา หางดง เชียงใหม

45 นาย ชรัน ผลพันธิน นายชางโยธา อบต. บางตลาด คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา

46 นาย ชรินทร พลนา ชางโยธา อบต. สบปราบ สบปราบ ลําปาง

47 นาย ชวน ทองคง หัวหนาสวนโยธา อบต. นาหมอศรี นาทวี สงขลา

48 นาย ชัชพงษ ทตัราคม ผูอํานวยการกองชาง อบต. บางสระเกา แหลมสิงห จันทบุรี

49 นาย ชัชฤทธิ์ ระวิพันธ หัวหนาฝายโยธา ทต. นากลาง นากลาง หนองบัวลําภู

50 นาย ชัยเจริญ อาจวิชัย นายชางโยธา อบต. คําชะอี คําชะอี มุกดาหาร

51 นาย ชัยชาญ ธิใจ หัวหนาสวนโยธา อบต. นาแซง หลมเกา เพชรบูรณ

52 นาย ชัยญา ทับทิมศรี หัวหนาฝายโยธา ทต. วังยาง ศรีประจันต สุพรรณบุรี

53 นาย ชัยณรงค สมานชาติ นายชางโยธา อบต. แมปะ แมสอด ตาก53 นาย ชัยณรงค สมานชาติ นายชางโยธา อบต. แมปะ แมสอด ตาก

54 นาย ชัยพร จันสีแดง นายชางโยธา อบต. โคกสาร ชานุมาน อํานาจเจริญ
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55 นาย ชัยพร บุญฤทธิ์เดโชชัย ผูอํานวยการกองชาง ทต. ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

56 นาย ชัยวัฒน กลิ่นหอม ผูอํานวยการกองชาง อบต. สบปราบ สบปราบ ลําปาง

57 นาย ชาญกิตตฺ บุนนาค นายชางโยธา ทม. บางกรวย บางกรวย นนทบุรี

58 นาย ชาญยุทธ วิชาภรณ ผูอํานวยการกองชาง อบต. บิง โนนสูง นครราชสีมา

59 นาย ชาญวิทย ทองปอน นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. พะวอ แมสอด ตาก

60 นาย ชาติวันชัย สุขศรี ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทานางแนว แวงนอย ขอนแกน

61 นาย ชิษณพุงศ ประดับสุข นายชางโยธา ทต. นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

62 นาย เชี่ยวชาญ ชูไชย ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานขาว ระโนด สงขลา

63 นาย โชคชัย เมืองขวา หัวหนาสวนโยธา อบต. นนทรี บอไร ตราด

64 นาย ไชยยุทธ งามแสง ชางโยธา อบต. หนองฮาง เบญจลักษ ศรีสะเกษ

65 นาย ญาณวุฒิ วิโย ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานดอน ภูเขียว ชัยภูมิ65 นาย ญาณวุฒิ วิโย ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานดอน ภูเขียว ชัยภูมิ

66 นาย ฐกฤต ขุยรอด ผูอํานวยการกองชาง อบต. ตากฟา ตากฟา นครสวรรค

67 นาย ฐิติพันธ นามศรี ผูอํานวยการกองชาง อบต. พังงู หนองหาน อุดรธานี

68 นาย ณฐพงศ บุญเหมือนเงิน นายชางโยธา อบต. พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา

69 จ.ส.อ. ณภัทร ไหลมา นายชางโยธา อบต. เปร็ง บางบอ สมุทรปราการ

70 นาย ณภัทรศกร เรืองฤทธิ์ นายชางโยธา ทต. เชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย

71 นาย ณรงคจิตร ไกรยราษฎร นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง

72 นาย ณรงคฤทธิ์ มากมุข นายชางโยธา อบต. บานควน เมอืงตรัง ตรัง

73 นาย ณัฐพงศ เอนกนาล ผูชวยนายชางโยธา อบต. บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ

74 นาย ณิรุศ หยองทอง ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทาเสา ไทรโยค กาญจนบุรี

75 นาย ดวงดาว เจริญยศ ผูอํานวยการกองชาง อบต. คําชะอี คําชะอี มุกดาหาร

76 นาย ดอนจณการ จันทรเสา นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. มะตอง พรหมพิราม พิษณุโลก

77 นาย ดํารัส รองเดช นายชางโยธา อบต. ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง

78 นาย เดนชัย ชลอเชิดตระกูล นายชางโยธา อบต. วังมหากร ทาตะโก นครสวรรค

79 นาย ตระกูล ยะสะนะ นายชางโยธา ทต. ปาซาง ปาซาง ลําพูน

80 นาย ตอง ธีระโชติ นายชางโยธา อบจ. พังงา เมืองพังงา พังงา80 นาย ตอง ธีระโชติ นายชางโยธา อบจ. พังงา เมืองพังงา พังงา

81 นาย ตุลา เรือนเงิน นายชางโยธา อบต. นาแสง เกาะคา ลําปาง
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82 นาย ถนอมพงศ หนูแดง ชางโยธา อบต. วังน้ําเย็น บางปลามา สุพรรณบุรี

83 นาย ทนงศักดิ์ จันทรตา นายชางโยธา อบต. หวยหอม ตาคลี นครสวรรค

84 นาย ทรงกฤษ ศรีประภา ชางโยธา อบจ. พังงา เมืองพังงา พังงา

85 นาย ทรงฤทธิ์ ใจสุข ผูอํานวยการกองชาง ทต. คําอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

86 นาย ทวีชัย โพธิ์หยวก ผูอํานวยการกองชาง อบต. วังซาน แมวงก นครสวรรค

87 นาย ทัชภัช กรอําพันพร หัวหนาสวนโยธา อบต. บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ

88 นาย ทัศนพลณัช สมบูรณพฤกษา ผูอํานวยการกองชาง อบต. นางตะเคียน เมอืงสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

89 นาย ทินกร พิลาไชย ผูอํานวยการกองชาง อบต. หัวงัว ยางตลาด กาฬสินธุ

90 นาย ทินกร เมามีจันทร นายชางโยธา อบต. นาตงวัฒนา โพนนาแกว สกลนคร

91 นาย เทวฤทธิ์ สมบัติ นายชางโยธา อบต. สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี

92 นาย เทิดศักดิ์ ศิลปทาว นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. นาไรหลวง สองแคว นาน92 นาย เทิดศักดิ์ ศิลปทาว นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. นาไรหลวง สองแคว นาน

93 นาย ธงชัย ขวัญงอน ผูอํานวยการกองชาง อบต. ปวนพุ หนองหิน เลย

94 นาย ธนพงศ คําตุย หัวหนาฝายกอสราง อบต. น้ํารึม เมืองตาก ตาก

95 นาย ธนภัทร เผาบานฝาง นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. บานลาน บานไผ ขอนแกน

96 นาย ธนากร อุทาทัย ผูอํานวยการกองชาง อบต. ศีรษะจรเขนอย บางเสาธง สมุทรปราการ

97 นาย ธนาธรณ สีกาวี นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. แมกาษา แมสอด ตาก

98 นาย ธนาธิป มีพุม นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง พิจิตร

99 นาย ธวัชชัย ชัยวุฒิ ผูอํานวยการกองชาง อบต. โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย

100 นาย ธวัชชัย ดวงทอง นายชางโยธา ทต. แพรกหา ควนขนุน พัทลุง

101 นาย ธานี ไชยแกว นายชางโยธา อบต. บัวสลี แมลาว เชียงราย

102 นาย ธีรยุทธ เงินทอง นายชางโยธา ทม. สวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย

103 นาย ธีระพล ทองพวง ผูอํานวยการกองชาง อบต. วาเลย พบพระ ตาก

104 นาย ธีระยุทธ ดวงดี หัวหนาสวนโยธา อบต. สีออ กุมภวาป อุดรธานี

105 นาย นพดล โพธิ์แกว นายชางโยธา ทต. นาวง หวยยอด ตรัง

106 นาย นภัสกร อันทรง ผูอํานวยการกองชาง อบต. โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด

107 นาย นรินทร สุวรรณศรี นายชางโยธา ทต. คําอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร107 นาย นรินทร สุวรรณศรี นายชางโยธา ทต. คําอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

108 นาย นิกูล ยิ้มศิลป ผูอํานวยการกองชาง อบต. คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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109 นาย นิคม เรือนไทย ผูอํานวยการกองชาง อบต. ยานมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรค

110 นาย นิพนธ หรั่งย่ีโถ ผูอํานวยการกองชาง อบต. เขวาไร โกสุมพิสัย มหาสารคาม

111 นาย นิรันดร ปญญาสืบ ผูอํานวยการกองชาง อบต. ขุนคง หางดง เชียงใหม

112 นาย นิรุทธ ศรีเดช นายชางโยธา อบต. หัวหวาย ตาคลี นครสวรรค

113 นาย นิเวศร บัวผัน นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค

114 นาง นิศารัตน แอมปดชา ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทาลาด ชุมพวง นครราชสีมา

115 นาย บดินทร เวชกิจ นายชางโยธา ทต. นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม

116 นาย บรรดิษ ครโสภา ผูอํานวยการกองชาง อบต. ปลาปาก ปลาปาก นครพนม

117 นาย บรรเทิง พุทธรักษา นายชางโยธาอาวุโส ทต. ศรีสําราญ พรเจริญ บึงกาฬ

118 นาย บวรวิชช ทิศกลาง นายชางโยธา อบต. พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา

119 นาย บัญชา โพธิ์แจม นายชางโยธา อบต. ปามะมวง เมืองตาก ตาก119 นาย บัญชา โพธิ์แจม นายชางโยธา อบต. ปามะมวง เมืองตาก ตาก

120 นาย บัวระภา ศรีวงษา ผูอํานวยการกองชาง ทต. ธาตุ เชียงคาน เลย

121 นาย บุญโชค อินทอง ผูอํานวยการกองชาง ทต. โคกหลอ เมอืงตรัง ตรัง

122 นาย บุญทวี เมืองสุวรรณ ผูอํานวยการกองชาง ทต. เวียงมอก เถิน ลําปาง

123 นาย บุญธรรม จันทรตักเตือน ผูอํานวยการกองชาง ทต. ทาทองใหม กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

124 นาย บุญมี เชตุใจ หัวหนาสวนโยธา อบต. พุนกยูง ตากฟา นครสวรรค

125 นาย บุญฤทธิ์ วงกลม ผูอํานวยการกองชาง ทต. กรับใหญ บานโปง ราชบุรี

126 นาย บุญสง เมืองวัน ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทับผึ้ง ศรีสําโรง สุโขทัย

127 นาย บุญเสริม อุทาทอง หัวหนาสวนโยธา อบต. โนนทองอินทร กูแกว อุดรธานี

128 นาย ปณชัย พลยงค หัวหนาสวนโยธา อบต. ธํารงค เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

129 นาย ประติมา แสนทวีสุข นักบริหารงานชาง อบต. ตาพระยา ตาพระยา สระแกว

130 นาย ประภาส นาเสงี่ยม ผูอํานวยการกองชาง อบต. สุมเสา เพ็ญ อุดรธานี

131 นาย ประยูร ขันไชย ผูอํานวยการกองชาง อบต. ชนแดน สองแคว นาน

132 นาย ประวิตร ไกลวิจิตร หัวหนาฝายกอสราง อบต. ปากชอง จอมบึง ราชบุรี

133 นาย ประวิทย พูลภักดี นายชางโยธา อบต. ฉลุง เมืองสตูล สตูล

134 นาย ประเสริฐ ปานสมุทร หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ134 นาย ประเสริฐ ปานสมุทร หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ

135 วาที่ ร.ต. ปรัชญา อุนละออ ผูอํานวยการกองชาง ทต. ทุงขาวพวง เชียงดาว เชียงใหม
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136 นาย ปราโมทย แกวคํา นายชางโยธา ทต. คําพราน วังมวง สระบุรี

137 นาย ปราโมทย เริ่มภักดิ์ ผูอํานวยการกองชาง อบต. บางพรม บางคนที สมุทรสงคราม

138 นาย ปราโมทย แสงแกว นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. กันตังใต กันตัง ตรัง

139 นาย ปราโมทย หนูแกว ผูอํานวยการกองชาง ทต. นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง

140 นาย ปราโมทย หมื่นนามหนอ นายชางสํารวจ ทต. เเมสายมิตรภาพ แมสาย เชียงราย

141 นาย ปราโมทยาโมทย สาทรอด ผูอํานวยการกองชาง อบต. กุดเพียขอม ชนบท ขอนแกน

142 นาย ปรีชา บุตรทอง นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. ปากแจม หวยยอด ตรัง

143 นาย ปญญา สุวรรณทา ผูอํานวยการกองชาง ทต. ชีลอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

144 นาย ปยพงษ อาจแกว ชางโยธา อบต. ปวนพุ หนองหิน เลย

145 นาย ปุญญาพัฒน กาญจนเกตุ หัวหนาสวนโยธา อบต. พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา

146 นาย ปุนภพ กลิ่นเฟอง นายชางโยธา อบต. หัวถนน ทาตะโก นครสวรรค146 นาย ปุนภพ กลิ่นเฟอง นายชางโยธา อบต. หัวถนน ทาตะโก นครสวรรค

147 นาย เปยก ใจคง ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองหลวง เฝาไร หนองคาย

148 นาย พงพันธุ ทองหลอ นายชางโยธา อบต. โพธิ์ตรุ เมืองลพบุรี ลพบุรี

149 นาย พงษเทพ เหลาอินทร นายชางโยธา อบต. ธํารงค เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

150 นาย พงษวิชัย จันทรทักษ หัวหนาสวนโยธา อบต. พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

151 นาย พยงค คงแกว นายชางโยธา อบต. รามแกว หัวไทร นครศรีธรรมราช

152 นาย พร สีดาบุตร ผูอํานวยการกองชาง ทต. โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี

153 นาย พรมมา ขวัญงอน หัวหนาสวนโยธา อบต. ศรีฐาน ภูกระดึง เลย

154 นาย พรรษกร เปรมปรีดิ์ ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทาขาม ชนแดน เพชรบูรณ

155 นาย พฤทธิ์ ธนสีลังกูร นายชางโยธา อบต. เสือโกก วาปปทุม มหาสารคาม

156 นาย พลวัฒน สุระไชย ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองไผ หนองไผ เพชรบูรณ

157 นาย พสิษฐ จํานงคทัย หัวหนาสวนโยธา อบต. หนองไขน้ํา หนองแค สระบุรี

158 นาย พัฒนพงษ ณัฐกิตติ์กุล นายชางโยธา อบต. ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม

159 นาย พิชัย บุตรจุมปา นายชางโยธา ทต. ทุงหัวชาง ทุงหัวชาง ลําพูน

160 นาย พิชัย สักขะพงษ นายชางโยธา อบต. พังงู หนองหาน อุดรธานี

161 จ.ส.ต. พิชิต ทั้งพรม นายชางโยธา ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี161 จ.ส.ต. พิชิต ทั้งพรม นายชางโยธา ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี

162 นาย พิชิต ปริวัตร ผูอํานวยการกองชาง ทต. กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย
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163 นาย พิเชฐ เนตรวิศิษฐ หัวหนาฝายกอสราง อบต. บางโปรง เมอืงสมุทรปราการ สมุทรปราการ

164 นาย พิเชษฐ มุกดา ผูอํานวยการกองชาง อบต. ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา

165 นาย พิทักษ ประสพสินธุ นายชางโยธา ทต. ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

166 นาย พิพัฒพงษ มูลเทพ นายชางโยธา อบต. ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา

167 นาย พิพากษ หาสังข นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. เกาะสุกร ปะเหลียน ตรัง

168 นาย พิษณุ อวมทิพย นักบริหารงานชาง อบต. น้ํารึม เมืองตาก ตาก

169 นาย เพ่ิมศักดิ์ ฉิมนอก นายชางโยธา ทต. เทพาลัย คง นครราชสีมา

170 นาย ไพฑูรย ทั่งทอง นายชางสํารวจ อบต. ยางซาย เมืองสุโขทัย สุโขทัย

171 นาย ไพโรจน มูลรัศมี ผูอํานวยการกองชาง อบต. ดานแมละเมา แมสอด ตาก

172 น.ส. ไพลิน ภมรสุวรรณ ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานแค ผักไห พระนครศรีอยุธยา

173 นาย ไพศาล แกวจันทรเพชร ชางโยธา ทต. แมตาว แมสอด ตาก173 นาย ไพศาล แกวจันทรเพชร ชางโยธา ทต. แมตาว แมสอด ตาก

174 นาย ไพศาล ภิญโญพันธ นายชางโยธา อบต. หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ

175 วาที่ร.อ. ไพศาล ศรีศิริ ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด

176 นาย ไพศาล สิทธิธัญญาศิลป นายชางสํารวจชํานาญงาน ทต. จรเขสามพัน อูทอง สุพรรณบุรี

177 นาย ภราดร มันธุภา นายชางโยธา อบต. บางทรายนอย หวานใหญ มุกดาหาร

178 นาย ภาคิน สารวิถี ผูอํานวยการกองชาง ทต. โนนศลิา สหัสขันธ กาฬสินธุ

179 นาย ภาณุพงศ บรรณารักษ ผูอํานวยการกองชาง อบต. เตาไห เพ็ญ อุดรธานี

180 นาย ภาณุพงศ วุฒิธนูทอง ผูอํานวยการกองชาง อบต. ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

181 นาย ภาณุมาศ พัดลม ผูอํานวยการกองชาง อบต. ยานซื่อ กันตัง ตรัง

182 นาย ภาณุมาศ ยานะวิน นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. ทุงหัวชาง ทุงหัวชาง ลําพูน

183 วาที่ร.ต. ภิญโญ แสนวัน นายชางเขียนแบบ ทต. เเมสายมิตรภาพ แมสาย เชียงราย

184 นาย มนตรชัย เองฉวน นายชางโยธา ทต. คลองทอมใต คลองทอม กระบี่

185 นาย มนตรี แสงสวาง นักบริหารงานชาง อบต. น้ําหมาน เมืองเลย เลย

186 นาย มนตรี อาจหาญ นายชางโยธา ทต. หลายงาว เวียงแกน เชียงราย

187 นาย มังตรา บุญกัณฑ ผูอํานวยการกองชาง อบต. กุดปลาดุก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

188 นาย มานพ หมอปา นักบริหารงานชาง อบต. ตาลชุม เวียงสา นาน188 นาย มานพ หมอปา นักบริหารงานชาง อบต. ตาลชุม เวียงสา นาน

189 นาย มานพ หอมอม นายชางโยธา อบต. โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย
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190 นาย มิตร คงปาน ผูอํานวยการกองชาง อบต. ตากออก บานตาก ตาก

191 นาย ยิ่งยง ชาติประสพ นายชางไฟฟาชํานาญงาน อบต. หูทํานบ ปะคํา บุรีรัมย

192 นาย ยุทธยา เทียนเครือ นายชางโยธา อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

193 นาย รชต ชาติพรหม ผูอํานวยการกองชาง ทต. นายาว พระพุทธบาท สระบุรี

194 นาย ระพี เกตุกวี นายชางโยธา อบต. ปงนอย ดอยหลวง เชียงราย

195 นาย รักษา จันทรสาขา ผูอํานวยการกองชาง ทต. ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

196 นาย รังสรรค จันทรสุม นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. มะตอง พรหมพิราม พิษณุโลก

197 นาย รัชตธร สมมี นักบริหารงานชาง ทต. โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

198 นาย รัชภูมิ ศรีเพ็ง ผอ.สวนงานชาง อบต. หนองโพ ตาคลี นครสวรรค

199 นาย รัฐพล ไชยธรรม นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง

200 นาย รุงเพชร พุทธเสน หัวหนาสวนโยธา อบต. หนองสูงใต หนองสูง มุกดาหาร200 นาย รุงเพชร พุทธเสน หัวหนาสวนโยธา อบต. หนองสูงใต หนองสูง มุกดาหาร

201 น.ส. วงสิริ โสมสง ชางโยธา อบต. ทุงคาย ยานตาขาว ตรัง

202 นาย วชิรนุพงษ ลิมปทีปราการ นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. หนองบก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี

203 นาย วรปรัชญ ดาวเรือง นายชางโยธา อบต. ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

204 นาย วรรรบ ไสยกิจ นายชางเขียนแบบปฏิบัติงาน อบต. บานลาน บานไผ ขอนแกน

205 นาย วรวิทย หัวแหลม ผูอํานวยการกองชาง ทต. คลองพน คลองทอม กระบี่

206 นาย วราวุฒิ บุญมา นายชางโยธา ทต. แหลมสัก อาวลึก กระบี่

207 นาย วัชรวิชญ บุญพรม ผูอํานวยการกองชาง อบต. มวงงาม เสาไห สระบุรี

208 นาย วัชระ กิตติคุณวัฒน นายชางโยธา อบต. นครปาหมาก บางกระทุม พิษณุโลก

209 นาย วัชระ พุมไสว ผูอํานวยการกองชาง ทต. สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี

210 นาย วัชรินทร พันธแดง นายชางโยธา อบต. เตาไห เพ็ญ อุดรธานี

211 นาย วัฒนา สมประสงค ผูอํานวยการกองชาง อบต. กําแมด กุดชุม ยโสธร

212 น.ส. วาทิณี ศรืทัดจันทา นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. ชัยพฤกษ เมืองเลย เลย

213 นาย วิชาญ สุขหอม ผูอํานวยการกองชาง อบต. แมวะหลวง ทาสองยาง ตาก

214 นาย วิชิต สายทอง หัวหนาสวนโยธา อบต. วัดปา หลมสัก เพชรบูรณ

215 นาย วิชิต เสนาเสถียร หัวหนาสวนโยธา อบต. หนองไฮ วาปปทุม มหาสารคาม215 นาย วิชิต เสนาเสถียร หัวหนาสวนโยธา อบต. หนองไฮ วาปปทุม มหาสารคาม

216 วาที่ร.ต. วิเชษฐ สมสมัย นายชางโยธา อบต. โมโกร อุมผาง ตาก
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217 นาย วิฑูรย ทิมฉิม นายชางโยธาปฏิบัติงาน อบต. บางรักใหญ บางบัวทอง นนทบุรี

218 นาย วิทยา คําปวน ชางโยธา ทต. น้ําแพรพัฒนา หางดง เชียงใหม

219 นาย วิทยา คํารัตนพันธ นายชางโยธา ทต. ชีลอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

220 นาย วิทยา ใบบอกบุญ ผูอํานวยการกองชาง อบต. แชชาง สันกําแพง เชียงใหม

221 นาย วิภาคย วงศอินทรัตน นายชางโยธา ทต. โคกหลอ เมอืงตรัง ตรัง

222 นาย วิรัช ไผนวล นายชางโยธา อบต. บานฉาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

223 นาย วิศรุต เหมือนสันเทียะ นักบริหารงานชาง อบต. ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

224 นาย วิสุทธิ์ ทวมนิ่ม นายชางโยธา อบต. เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรค

225 นาย วีระชาติ บุศยเมือง นายชางโยธา อบต. มหาวัน แมสอด ตาก

226 นาย วีระวัฒน ไชยขันธ หัวหนาสวนโยธา อบต. โนนยาง หนองสูง มกุดาหาร

227 นาย วีระวุธ ทองชู ชางโยธา อบต. กันตังใต กันตัง ตรัง227 นาย วีระวุธ ทองชู ชางโยธา อบต. กันตังใต กันตัง ตรัง

228 นาย วุฒิชัย สิทธิจันเสน ผูอํานวยการกองชาง อบต. สาหราย ชุมพวง นครราชสีมา

229 นาย วุฒิพงษ บาลนาคม นายชางโยธา อบต. หนองแวงใต วานรนิวาส สกลนคร

230 นาย ศรราม ทองเพ่ิม ผูอํานวยการกองชาง ทต. มุก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

231 นาย ศักดา กระพ้ีแดง หัวหนาสวนโยธา อบต. วังแสง ชนบท ขอนแกน

232 นาย ศักดา วิมาละ นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. ปงหลวง นาหมื่น นาน

233 นาย ศักดิ์ดา เลี้ยงสวัสดิ์ นายชางโยธา ทต. สระกระโจม ดอนเจดีย สุพรรณบุรี

234 นาย ศักดิ์สิทธิ์ สุพรมอินทร นายชางโยธา ทต. ธาตุ เชียงคาน เลย

235 นาย ศิริศักดิ์ สิริประเสริฐศิลป นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา

236 นาย ศิลา กองแกว ชางโยธา อบต. หวยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี

237 นาย ศุกรี สุกุลธนาศร ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี

238 นาย เศวต ปญญา ผูอํานวยการกองชาง อบต. วังหิน เมืองตาก ตาก

239 นาย สกล ลูกอินทร นายชางโยธา อบต. สําโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

240 นาย สกุล บุญศิริ นายชางโยธา อบต. สนามชัย สทงิพระ สงขลา

241 นาย สงา สิงหมะหมอ หัวหนาฝายโยธา ทต. คูเมือง เมืองสรวง รอยเอ็ด

242 นาย สถาพร อาจสาลี นายชางเขียนแบบ อบต. เสือโกก วาปปทุม มหาสารคาม242 นาย สถาพร อาจสาลี นายชางเขียนแบบ อบต. เสือโกก วาปปทุม มหาสารคาม

243 นาย สถิตยพงษ พูลเกลี้ยง นายชางโยธา อบต. อางทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค
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244 นาย สมเกียรติ หวันสู นายชางโยธา อบต. กําแพง ละงู สตูล

245 นาย สมจิตร พรหมไชย ผูอํานวยการกองชาง ทต. พญาเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย

246 นาย สมใจ สุขโอ ผูอํานวยการกองชาง ทต. บอทอง หนองจิก ปตตานี

247 นาย สมชัย เชื้อหาญ ผูอํานวยการกองชาง อบต. ดอนหญานาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา

248 นาย สมชาย ดิษฐโชติ นายชางโยธา อบต. บางมวง เมืองนครสวรรค นครสวรรค

249 นาย สมชาย บุตรี หัวหนาสวนโยธา อบต. ศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแกน

250 นาย สมดวง กรวยทอง หัวหนาสวนโยธา อบต. ปามะมวง เมืองตาก ตาก

251 นาย สมบัติ แกลวกลา นายชางโยธา อบต. ตลาดโพธิ์ ลําปลายมาศ บุรีรัมย

252 นาย สมบัติ ศิลาคม ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานแทน ชนบท ขอนแกน

253 นาย สมพล ศรีบุ นายชางโยธา อบต. แสงภา นาแหว เลย

254 นาย สมพล อุปมัยรัตน ผูอํานวยการกองชาง อบต. กันตังใต กันตัง ตรัง254 นาย สมพล อุปมัยรัตน ผูอํานวยการกองชาง อบต. กันตังใต กันตัง ตรัง

255 นาย สมภพ นาคตระกูล ผูอํานวยการกองชาง อบต. ดอนดึง บานหมี่ ลพบุรี

256 นาย สมภพ โยธาไทย หัวหนาสวนโยธา อบต. บานเพิ่ม ผาขาว เลย

257 นาย สมศรี สีแป นักบริหารงานชาง อบต. ทรัพยไพวัลย เอราวัณ เลย

258 นาย สมศักดิ์ ทรัพยาสาร ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช

259 นาย สมสกุล มิลินทจินดา นายชางโยธา อบต. โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย

260 นาย สมัครชัย จันทรนุม หัวหนาสวนโยธา อบต. สะแกราบ โคกสําโรง ลพบุรี

261 นาย สมาน เทพวงศ ผูอํานวยการกองชาง อบต. จาน กันทรารมย ศรสีะเกษ

262 นาย สรพงษ พันธโสภา หัวหนาฝายโยธา ทต. กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี

263 นาย สรพงษ เสถียรอินทร หัวหนาสวนโยธา อบต. สาลี บางปลามา สุพรรณบุรี

264 นาย สวัสดิ์ พิริยะไวทย นายชางโยธาอาวุโส อบต. สี่หมื่น ดําเนินสะดวก ราชบุรี

265 นาย สันติ ทวีพล นายชางโยธา ทต. ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช

266 นาย สันติ สุเพ็งคํา ผูอํานวยการกองชาง ทต. เกาะสีชัง เกาะสีชัง ชลบุรี

267 นาย สันติชัย โรจนประจักษ นายชางโยธา อบต. หนองปากอ ดอยหลวง เชียงราย

268 นาย สาคร ทองขาวเผือก เจาหนาที่บริหารงานชาง ทต. บานสวน ควนขนุน พัทลุง

269 นาย สายชล เปพาทย ผูอํานวยการกองชาง อบต. แมคะตวน สบเมย แมฮองสอน269 นาย สายชล เปพาทย ผูอํานวยการกองชาง อบต. แมคะตวน สบเมย แมฮองสอน

270 นาย สําเนียง จันทะวิชัย ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อาํเภอ จังหวัด หมายเหตุ

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รายชื่อผูเขารับการอบรม

หลักสูตร พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ) รุนที่ 5

ระหวางวันที่ 30 กันยายน 3 ตุลาคม 2561

271 นาย สําราญ จันทรเพชร ชางโยธา ทต. แพรกหา ควนขนุน พัทลุง

272 นาย สําราญ ภากระจาง นักบริหารงานชาง อบต. หวยบอซืน ปากชม เลย

273 นาง สิดารัศมิ์ ตระกูลไพศาล ผูอํานวยการกองชาง อบต. หมูมน เชียงขวัญ รอยเอ็ด

274 นาย สิทธิชัย แสนศาลา หัวหนาสวนโยธา อบต. ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี

275 นาย สิทธิโชค ศรวัฒนา นายชางโยธา ทต. วังตะกอ หลังสวน ชุมพร

276 นาย สุชาติ ขวัญดี นายชางโยธา ทต. ชีลอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

277 นาย สุทธิรักษ ภักดี อบต. ชานุมาน ชานุมาน อํานาจเจริญ

278 นาย สุทัศน มามาตย ผูอํานวยการกองชาง ทต. คลองพนพัฒนา คลองทอม กระบี่

279 นาย สุนทร สีหราช หัวหนาสวนโยธา อบต. เสือโกก วาปปทุม มหาสารคาม

280 นาย สุนันท นรเชษฐกุล นายชางโยธา อบต. บานดอน ภูเขียว ชัยภูมิ

281 นาย สุพล นัดดาพรหม นายชางโยธา อบต. หนองปากอ ดอยหลวง เชียงราย281 นาย สุพล นัดดาพรหม นายชางโยธา อบต. หนองปากอ ดอยหลวง เชียงราย

282 นาย สุพานุมาศ อุนทรีจันทร ผูอํานวยการกองชาง ทต. นาทับ จะนะ สงขลา

283 นาย สุพีร โพธา นายชางโยธาชํานาญงาน ทต. ไมงาม เมืองตาก ตาก

284 นาย สุรเจตน ปอมนาค หัวหนาสวนโยธา อบต. เหมืองใหม อัมพวา สมุทรสงคราม

285 นาย สุรชัย จันทรเรือง ผูอํานวยการกองชาง อบต. หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

286 นาย สุรชัย นิกรสุข ผูอํานวยการกองชาง อบต. โคกใหญ ทาลี่ เลย

287 นาย สุรชาติ ศรีปราชญ หัวหนาสวนโยธา ทต. หนองแก พระพุทธบาท สระบุรี

288 นาย สุรพจน เอมอยู หัวหนาสวนโยธา อบต. เชียงทอง วังเจา ตาก

289 นาย สุรศักดิ์ ทันบุญ นายชางโยธา อบต. วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร

290 นาย สุรินทร นุชทรวง นายชางโยธา อบต. ทองหลาง หวยคต อุทัยธานี

291 นาย สุริยัน อินทะพาท นายชางโยธา อบต. บานดง ชาติตระการ พิษณุโลก

292 นาย สุริยา ใครนุนกา ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานเหลา เพ็ญ อุดรธานี

293 นาย สุวัธชัย ทนันชัย หัวหนาฝายโยธา ทต. ปาแดด ปาแดด เชียงราย

294 นาย เสกสันต เกตุแกว หัวหนาฝายกอสราง ทต. ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี

295 นาย เสฎฐวุฒิ อบเชย ผูอํานวยการกองชาง อบต. หวยโกน เฉลิมพระเกียรติ นาน

296 นาย แสวง แสนโคตร ผูอํานวยการกองชาง อบต. ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี296 นาย แสวง แสนโคตร ผูอํานวยการกองชาง อบต. ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี

297 นาย องอาจ จันทรคง หัวหนาสวนโยธา อบต. มหาวัน แมสอด ตาก



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อาํเภอ จังหวัด หมายเหตุ

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รายชื่อผูเขารับการอบรม

หลักสูตร พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ) รุนที่ 5

ระหวางวันที่ 30 กันยายน 3 ตุลาคม 2561

298 นาย อธิปกิจจ พงศดารา ผูอํานวยการกองชาง อบต. ดอนเมย เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

299 นาย อนุชา ปากองวัน นายชางโยธาอาวุโส อบต. ขุนคง หางดง เชียงใหม

300 นาย อนุชา มนตรีบริรักษ นายชางโยธาอาวุโส อบต. โปงแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา

301 นาย อนุรักษ เรืองเดช นายชางผังเมือง ทต. เมืองเกา เมืองสุโขทัย สุโขทัย

302 นาย อนุรักษ อิ่มนอย นายชางโยธา ทม. บางกรวย บางกรวย นนทบุรี

303 นาย อนุสรณ ยอดสุดา ผูอํานวยการกองชาง ทต. วังตะกอ หลังสวน ชุมพร

304 นาย อภัย ดําเกลี้ยง ผูอํานวยการกองชาง อบต. วังน้ําเย็น บางปลามา สุพรรณบุรี

305 นาย อภิชัย เกิดแกว นายชางโยธา ทต. อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา

306 นาย อภิชาติ ผาแสนเถิน เจาหนาที่บริหารงานชาง อบต. แมกาษา แมสอด ตาก

307 นาย อภิเชษฐ เกษสังข ผูอํานวยการกองชาง ทต. พุกราง พระพุทธบาท สระบุรี

308 นาย อภิรัฐ พันธวงศ ผูอํานวยการกองชาง อบต. นครปาหมาก บางกระทุม พิษณุโลก308 นาย อภิรัฐ พันธวงศ ผูอํานวยการกองชาง อบต. นครปาหมาก บางกระทุม พิษณุโลก

309 นาย อรุณ บึงไกร นายชางโยธาปฏิบัติงาน อบต. หนองบัวดง ศิลาลาด ศรีสะเกษ

310 นาย อลงกรณ อบอาย นายชางโยธา อบต. คอกควาย บานไร อุทัยธานี

311 นาย อัจฐชาติ ประสาร นายชางสํารวจ อบต. ไพบูลย น้ําขุน อุบลราชธานี

312 นาย อารมณ วงษสิม นายชางโยธา อบต. โซ โซพิสัย บึงกาฬ

313 นาย อิทธิพล อุณาสิงห นายชางโยธา ทต. กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย

314 นาย อุทัย สีเเสด ผูอํานวยการกองชาง อบต. ทามะปราง แกงคอย สระบุรี

315 นาย อุทัยวุฒิ กลิ่นกรุน หัวหนาสวนโยธา อบต. บานในดง ทายาง เพชรบุรี

316 นาย เอกชน วงศภูเวช หัวหนาสวนโยธา อบต. นาแขม เมืองเลย เลย

317 นาย เอกชัย มาอยู ผูอํานวยการกองชาง อบต. สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก

318 นาย เอกลักษณ ผาริการ นายชางโยธาชํานาญงาน ทม. บัวใหญ บัวใหญ นครราชสีมา

319 นาย เอนก เขียววิเศษ ผูอํานวยการกองชาง อบต. วัดประดู อัมพวา สมุทรสงคราม

320 นาย โอวาส หวางกลาง ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา



 

 

หลักสตูรพัฒนาบุคลากรชาง
**********************************

1. หลักการและเหตผุล 

 1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ในงานวิศวกรรมโยธาตางๆ เพ่ือการศึกษา ออกแบบ วิเคราะห วิจัย วางแผนและบริหารโครงการกอสราง ปองกัน 
และแกไขปญหาที่เปนผลมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการกระทาํของมนุษย รวมท้ังการนําเทคโนโลยีสมัยใหม
มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับทรัพยากร และสภาพแวดลอม 
สภาวิศวกรวาดวยการออกใบอนุญาตเป
และขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
ผูอํานวยการกองชางจะตองมีความรู ความเขาใจ
วิศวกรรมใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิ
การอํานวยการควบคุมดูแลกอสรางในสาขาวิศวกรรมโยธาเพ่ือใหไดมาซ่ึงรายละเอียด
เปนแบบ รูป ขอกําหนด และประมาณการ
สาขาวิศวกรรมโยธาใหเปนไปโดยถูกตองตามหลักวิชาการ แบบ
การคนควา การวิเคราะห การทดสอบ การหาขอมูล และสถิติตางๆ เพื่อเปนหลักเกณฑ
วินิจฉัยในสาขาวิศวกรรมโยธางานวางโครงการกอสราง การวางผังหรือการวาง
งานใหคําปรึกษา การใหขอแนะนําและการตรวจสอบที่เกี่ยวของในสาขาวิศวกรรมโยธา
ทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน

 1.2 คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจดัซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ไดมีหนังสือ
(กวจ.) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 
“งานกอสราง” ตามพระราชบัญญัติการจัด
พ.ศ. 2560 การซอมแซม หมายถึง การซอม การดําเนินการ และหรือการเปล่ียนแปลงสวนประกอบอันเปน
โครงสรางของส่ิงกอสรางหรือสิ่งกอสรางท้ังหมดหรือบางสวน ใหคงสภาพและหรือใชงานไดตามปกติดังเดิม
การปรับปรุง หมายถึง การแกไข การกระทํา
สิ่งกอสรางทั้งหมดหรือบางสวน ซึ่งไดกอสรางไวแลวใหมีสภาพที่ดียิ่งขึ้น
เปล่ียนแปลง เพื่อเพิ่มเติม หรือขยาย ซ่ึงลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดสวน น้ําหนัก เนื้อที่ อันเปนโครงสราง
ของสิ่งกอสรางหรือสิ่งกอสรางทั้งหมดหรือบางสวน ซึ่งไดกอสรางไวแลวใหผิดไปจากเดิม แตมิใชเปนกรณีของการ
ซอมแซม  การร้ือถอน หมายถึง การร้ือหรือดําเนินการอื่นใด เพื่อนําสวนประกอบอันเปนโครงสรางของสิ่งกอสราง
หรือสิ่งกอสรางทั้งหมดหรือบางสวนออกไป 

  กรณีตามขอ 1 ถึงขอ 4 
(1) หากการดําเนนิการดังกลาว ไมมี

หรือไมมีความจําเปนตองมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการ 
ดําเนินการจดัจางในลักษณะอื่นที่มิใชงานกอสรางได

  

   

 

      

 
 

พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดบัภาคีวิศวกรพิเศษ
********************************** 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานมีความจําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
อการศึกษา ออกแบบ วิเคราะห วิจัย วางแผนและบริหารโครงการกอสราง ปองกัน 

และแกไขปญหาที่เปนผลมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการกระทําของมนุษย รวมท้ังการนําเทคโนโลยีสมัยใหม
มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับทรัพยากร และสภาพแวดลอม ประกอบกับสภาวิศวกรไดมีการกําหนดขอบังคับ
สภาวิศวกรวาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ พ
และขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

 กาํหนดใหบุคลากรดานชาง/นายชางโยธา/วิศวกรโยธา/
จะตองมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับหลักการทางวิชาการในการเปนผูประกอบวิชาชีพ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งประกอบดวย  6 แผนงานหลัก คือ งานออกแบบและคํานวณ 
ควบคุมดูแลกอสรางในสาขาวิศวกรรมโยธาเพื่อใหไดมาซ่ึงรายละเอียด ในการกอสราง โดยแสดง
ขอกําหนด และประมาณการ งานควบคุมการกอสราง การอํานวยการควบคุมดูแลการกอสรางใน

วิศวกรรมโยธาใหเปนไปโดยถูกตองตามหลักวิชาการ แบบ รูป และขอกําหนดงานพิจาณาตรวจสอบ 
การคนควา การวิเคราะห การทดสอบ การหาขอมูล และสถิติตางๆ เพื่อเปนหลักเกณฑประกอบการตรวจสอบการ

งานวางโครงการกอสราง การวางผังหรือการวางแผนการกอสรางในสาขาวิศวกรรมโยธา
งานใหคําปรึกษา การใหขอแนะนําและการตรวจสอบที่เก่ียวของในสาขาวิศวกรรมโยธา งานการติดตาม
ทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน 

คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ไดมีหนังสือ
4 มิถุนายน 2561 แจงขอซักซอมความเขาใจในนิยามความหมายของ 

ตามพระราชบัญญัติการจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
การซอมแซม หมายถึง การซอม การดําเนินการ และหรือการเปล่ียนแปลงสวนประกอบอันเปน

โครงสรางของส่ิงกอสรางหรือส่ิงกอสรางทั้งหมดหรือบางสวน ใหคงสภาพและหรือใชงานไดตามปกติดังเดิม
การปรับปรุง หมายถึง การแกไข การกระทําและหรือการดําเนินการอ่ืนใด อันเปนโครงสราง
สิ่งกอสรางทั้งหมดหรือบางสวน ซ่ึงไดกอสรางไวแลวใหมีสภาพที่ดียิ่งขึ้น  การตอเติม หมายถึง การดัดแปลง 

หรือขยาย ซ่ึงลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สดัสวน น้ําหนัก เนื้อที่ อันเปนโครงสราง
หรือสิ่งกอสรางทั้งหมดหรือบางสวน ซ่ึงไดกอสรางไวแลวใหผิดไปจากเดิม แตมิใชเปนกรณีของการ

ซอมแซม  การรื้อถอน หมายถึง การร้ือหรือดําเนินการอ่ืนใด เพื่อนําสวนประกอบอันเปนโครงสรางของสิ่งกอสราง
หรือสิ่งกอสรางทั้งหมดหรือบางสวนออกไป  

4 ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาดังนี้ 
หากการดําเนินการดังกลาว ไมมผีลกระทบตอโครงสรางหลักหรือไมมีผลกระทบตอความปลอดภัย

ตองมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการ หนวยงานรัฐสามารถ
ดําเนินการจัดจางในลักษณะอ่ืนท่ีมิใชงานกอสรางได 

ภาคีวิศวกรพิเศษ) 

จําเปนตองอาศัยบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ                 
อการศึกษา ออกแบบ วิเคราะห วิจัย วางแผนและบริหารโครงการกอสราง ปองกัน 

และแกไขปญหาที่เปนผลมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาตแิละการกระทําของมนุษย รวมทั้งการนําเทคโนโลยีสมัยใหม
การกําหนดขอบังคับ              

ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ พ.ศ. 2543 
และขอบงัคับสภาวิศวกรวาดวยการออกใบอนญุาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

/นักบริหารงานชาง/
ทางวิชาการในการเปนผูประกอบวิชาชีพ

งานออกแบบและคํานวณ                   
ในการกอสราง โดยแสดง

งานควบคุมการกอสราง การอํานวยการควบคุมดูแลการกอสรางใน
งานพิจาณาตรวจสอบ                     

ประกอบการตรวจสอบการ
แผนการกอสรางในสาขาวิศวกรรมโยธา 

งานการติดตามการใช

คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค 
แจงขอซักซอมความเขาใจในนิยามความหมายของ                      

จางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
การซอมแซม หมายถึง การซอม การดําเนินการ และหรือการเปลี่ยนแปลงสวนประกอบอันเปน

โครงสรางของสิ่งกอสรางหรือส่ิงกอสรางทั้งหมดหรือบางสวน ใหคงสภาพและหรือใชงานไดตามปกติดังเดิม                 
ของสิ่งกอสรางหรือ

การตอเติม หมายถึง การดัดแปลง 
หรือขยาย ซ่ึงลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดสวน นํ้าหนัก เนื้อที่ อันเปนโครงสราง

หรือส่ิงกอสรางทั้งหมดหรือบางสวน ซ่ึงไดกอสรางไวแลวใหผิดไปจากเดิม แตมิใชเปนกรณีของการ
ซอมแซม  การรื้อถอน หมายถึง การร้ือหรือดําเนินการอ่ืนใด เพื่อนําสวนประกอบอันเปนโครงสรางของส่ิงกอสราง

ผลกระทบตอโครงสรางหลักหรือไมมีผลกระทบตอความปลอดภัย 
หนวยงานรัฐสามารถ
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  (2) หากการดําเนินการดังกลาว มีผลกระทบตอโครงสรางหลัก หรือมีผลกระทบตอความปลอดภัย 
หรือมีความจําเปนจะตองมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการ หนวยงานของรัฐจะตอง
ดําเนินการจัดจางในลักษณะงานกอสราง 

 1.3 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 4                         
ใหความหมายของ “การซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง รื้อถอน” ถือเปนงานกอสรางซึ่งจําเปนตองมีแบบรูปรายการ
งานกอสรางที่ผานการรับรองจากผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และจําเปนตองมีการควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการดวย ซึ่งกรณีดังกลาวนั้นบังคับใชกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ดวย 
โดยปจจุบันมี อปท. จํานวนทั้งสิ้น 7,851 แหง มีพนักงานสวนทองถิ่นถิ่นผูปฏิบัติงานในตําแหนงชาง (วิศวกร 
และนายชางโยธา) จํานวน 6,917 คน ทําหนาที่เกี่ยวกับการเขียนแบบ ออกแบบ กอสราง บํารุงรักษา ควบคุม
งานโครงการกอสรางตางๆ ในเขต อปท. และสวนใหญมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ซึ่งไมมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพก็จะทําใหไมสามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับการออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางของ อปท. ไดอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย จึงสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของ อปท. และการบริการหรืออํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชน 
  ดังนั้น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นซึ่งมีหนาที่พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น                   
ใหมีปริมาณและสมรรถนะที่เพียงพอและสอดคลองกับความจําเปนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและการรองรับ
ภารกิจ การบริการประชาชนและการพัฒนาสูการเปลี่ยนแปลง จึงไดรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
โดยสํานักงานบริหารทรัพยสินและกีฬารวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร จัดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
ชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมขึ้น เพื่อใชในการฝกอบรมพัฒนานักบริหารงานชาง วิศวกรโยธา และนายชางโยธา 
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความรู ความสามารถ มีประสบการณทันตอความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยีและสามารถนําความรูที่ไดรับมาใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและนําไปพัฒนาเพื่อใหไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ถูกตองตามกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกพี่นองประชาชน                        
ไดอยางเตม็ที่ 

2.  วัตถุประสงค  
  2.1 เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถควบคุมงานและปฏิบัติไดถูกตองตามกฎหมาย 
  2.2 เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความสามารถ มีประสบการณท่ีทันตอความเจริญกาวหนา

ตอเทคโนโลยี 
  2.3 เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูที่ไดไปปรับใชในการปฏิบัติงาน 
  2.4 เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถนําเอาความรูไปตอยอดเพื่อใหไดรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมไดอยางถูกตองตามกฎหมาย 

3.  คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรมและจํานวนผูเขารับการฝกอบรม/รุน 
  3.1 คุณสมบัติผูเขาอบรม 
  (1)  ตาํแหนงชาง/นายชางโยธา 
  (2)  ตาํแหนงชาง/นายชางเขียนแบบ          ยังไมไดรบั 
  (3)  ตาํแหนงชาง/นายชางสาํรวจ     ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
  (4)  ตาํแหนงวิศวกรโยธา                                        ควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา 
  (5)  ตาํแหนงนักบริหารงานชาง 
 
  3.2 จํานวนผูเขารับการอบรม ประมาณ 300 คน/รุน 
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4. เนื้อหาหลักสูตร  ระยะเวลาฝกอบรม จํานวน 4 วัน (จํานวน 7 วิชา 15 ชั่วโมง) 

    หมวดที่ 1  วิชาพื้นพื้นฐาน จํานวน  4 วิชา 6 ชั่วโมง 
        คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการใหความรูพื้นฐานทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับวาดวย
วิชาชีพวิศวกรรม การจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ และการควบคุมอาคารท่ีบุคลากรองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินควรตองรูเพื่อเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของตน 

  1) วิชา พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 /กฎกระทรวง        1 ชั่วโมง 
2) วิชา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522               2 ชั่วโมง 
3) วิชา พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   1 ชั่วโมง 
4) วิชา การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม  
   ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ              2 ชั่วโมง 

   หมวดที่ 2 วิชาเฉพาะตําแหนง จํานวน 3 วิชา 9 ชั่วโมง 
    คําอธิบายหมวดวิชา: เปนการมอบความรูและพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามตําแหนงชาง/ 

นายชางโยธา/วิศวกรโยธา/นักบริหารงานชาง/ผูอํานวยการกองชาง เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในตําแหนง 
ไดอยางมืออาชีพ 

1) วิชา การเขียนผลงาน/การเตรียมตัวสัมภาษณ         1 ชั่วโมง 
2) วิชา การออกแบบและควบคุมงานกอสรางทาง      3.5 ชั่วโมง 
3)  วิชา การออกแบบและควบคมุงานกอสรางอาคาร                        4.5 ชั่วโมง 

5. สถานที่ดําเนินการ  
    (1) สถาบันพฒันาบุคลากรทองถ่ิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
    (2) ศูนยประชุมธรรมศาสตร รังสิต 

6. งบประมาณดําเนินการ บริหารจากงบประมาณองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
                                 คาลงทะเบียน จํานวน 7,400 บาท/คน (เจ็ดพันสี่รอยบาทถวน) 

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
    7.1 ผูผานการอบรมจะสามารถควบคุมงานและปฏิบัติไดถูกตองตามกฎหมาย 
    7.2 ผูผานการอบรมจะมีความรู ความสามารถ มีประสบการณท่ีทันตอความเจริญกาวหนาตอเทคโนโลยี       
    7.3 ผูผานการอบรมจะสามารถนําความรูที่ไดไปปรับใชในการปฏิบัติงาน 
    7.5 ผูผานการอบรมจะสามารถนําเอาความรูไปตอยอดเพื่อใหไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม                        
ไดอยางถูกตองตามกฎหมาย 

8. หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน รวมกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยสํานักงานบริหารทรัพยสินและกีฬารวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร 



จํานวน กําหนดการ กําหนดการ

(คน) สงแบบตอบรับ ชําระคาลงทะเบียน

รุนท่ี 1 300 1 - 4 กันยายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ภายในวันศุกรที่ 24 ส.ค.2561 ภายในวันพุธที่ 29 ส.ค.2561

ศูนยอบรมคลอง 1 ถนนพหลโยธิน

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รุนท่ี 2 300 12 - 15 กันยายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ภายในวันศุกรที่ 31 ส.ค.2561 ภายในวันศุกรที่ 7 ก.ย.2561

ศูนยอบรมคลอง 1 ถนนพหลโยธิน

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รุนท่ี 3 300 21 - 24 กันยายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ภายในวันศุกรที่ 7 ก.ย.2561 ภายในวันศุกรที่ 14 ก.ย.2561

ศูนยอบรมคลอง 1 ถนนพหลโยธิน

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รุนท่ี 4 300 25 - 28 กันยายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ภายในวันศุกรที่ 14 ก.ย.2561 ภายในวันศุกรที่ 14 ก.ย.2561

ศูนยอบรมคลอง 1 ถนนพหลโยธิน

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รุนท่ี 5 300 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ภายในวันศุกรที่ 14 ก.ย.2561 ภายในวันศุกรที่ 14 ก.ย.2561

แผนงานโครงการฝกอบรม

หลักสูตร"พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ)"

ลําดับ วันท่ี สถานท่ีดําเนินการจัดฝกอบรม

จํานวน 4 วัน คาลงทะเบียน จํานวน 7,400 บาท/คน (รวมคาที่พัก และอาหาร)



จํานวน กําหนดการ กําหนดการ

(คน) สงแบบตอบรับ ชําระคาลงทะเบียน

แผนงานโครงการฝกอบรม

หลักสูตร"พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ)"

ลําดับ วันท่ี สถานท่ีดําเนินการจัดฝกอบรม

จํานวน 4 วัน คาลงทะเบียน จํานวน 7,400 บาท/คน (รวมคาที่พัก และอาหาร)

ศูนยอบรมคลอง 1 ถนนพหลโยธิน

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รุนท่ี 6 300 4 - 7 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ภายในวันศุกรที่ 14 ก.ย.2561 ภายในวันศุกรที่ 14 ก.ย.2561

ศูนยอบรมคลอง 1 ถนนพหลโยธิน

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รุนท่ี 7 300 9 - 12 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ภายในวันศุกรที่ 14 ก.ย.2561 ภายในวันศุกรที่ 14 ก.ย.2561

ศูนยอบรมคลอง 1 ถนนพหลโยธิน

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รุนท่ี 8 300 18 - 21 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ภายในวันศุกรที่ 14 ก.ย.2561 ภายในวันศุกรที่ 14 ก.ย.2561

ศูนยอบรมคลอง 1 ถนนพหลโยธิน

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รุนท่ี 9 300 25 - 28 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ภายในวันศุกรที่ 14 ก.ย.2561 ภายในวันศุกรที่ 14 ก.ย.2561

ศูนยอบรมคลอง 1 ถนนพหลโยธิน



จํานวน กําหนดการ กําหนดการ

(คน) สงแบบตอบรับ ชําระคาลงทะเบียน

แผนงานโครงการฝกอบรม

หลักสูตร"พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ)"

ลําดับ วันท่ี สถานท่ีดําเนินการจัดฝกอบรม

จํานวน 4 วัน คาลงทะเบียน จํานวน 7,400 บาท/คน (รวมคาที่พัก และอาหาร)

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รุนที่ 10 300 1 - 4 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ภายในวันศุกรที่ 12 ต.ค.2561 ภายในวันศุกรที่ 26 ต.ค.2561

ศูนยอบรมคลอง 1 ถนนพหลโยธิน

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รุนที่ 11 300 4 - 7 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ภายในวันศุกรที่ 12 ต.ค.2561 ภายในวันศุกรที่ 26 ต.ค.2561

ศูนยอบรมคลอง 1 ถนนพหลโยธิน

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รุนที่ 12 300 8 - 11 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ภายในวันศุกรที่ 12 ต.ค.2561 ภายในวันศุกรที่ 26 ต.ค.2561

ศูนยอบรมคลอง 1 ถนนพหลโยธิน

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รุนที่ 13 300 15 - 18 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ภายในวันศุกรที่ 12 ต.ค.2561 ภายในวันศุกรที่ 2 พ.ย.2561

ศูนยอบรมคลอง 1 ถนนพหลโยธิน

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี



จํานวน กําหนดการ กําหนดการ

(คน) สงแบบตอบรับ ชําระคาลงทะเบียน

แผนงานโครงการฝกอบรม

หลักสูตร"พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ)"

ลําดับ วันท่ี สถานท่ีดําเนินการจัดฝกอบรม

จํานวน 4 วัน คาลงทะเบียน จํานวน 7,400 บาท/คน (รวมคาที่พัก และอาหาร)

รุนที่ 14 300 23 - 26 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ภายในวันศุกรที่ 12 ต.ค.2561 ภายในวันศุกรที่ 2 พ.ย.2561

ศูนยอบรมคลอง 1 ถนนพหลโยธิน

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รุนที่ 15 300 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ภายในวันศุกรที่ 12 ต.ค.2561 ภายในวันศุกรที่ 2 พ.ย.2561

ศูนยอบรมคลอง 1 ถนนพหลโยธิน

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี



ตารางอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ) 
ระหวาง เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2561 

 
         เวลา 
วัน 

09.00 – 12.00 น. 12.00 – 13.00 น. 15.00 – 18.00 น. 

วันที่ 1  

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

 
ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ 

ชี้แจงการอบรม 
 

วันที่ 2 09.00 – 10.00 น. 10.00 – 12.00 น. 13.00 – 14.00 น. 14.00 – 16.00 น. 
วิชา พระราชบัญญัติ

วิศวกร พ.ศ. 2542/

กฎกระทรวง 

วิชา พระราชบัญญัต ิ

ควบคุมอาคาร  

พ.ศ. 2522 

 
วิชา พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจาง 

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 

 
วิชา การขอรับใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

 
วันที่ 3 09.00 – 10.00 น. 10.00 – 12.00 น. 13.00 – 14.30 น. 14.30 – 17.00 น. 

วิชา การเขียนผลงาน/

การเตรียมตัวสัมภาษณ 

วิชา การออกแบบ 

และควบคุมงาน

กอสรางทาง 

วิชา การออกแบบและควบคุมงาน

กอสรางทาง 

วิชา การออกแบบและควบคุมงาน

กอสรางอาคาร 

วันที่ 4 09.00 – 12.00 น.  
สรุปผลการอบรม /พิธีปด 

 
วิชา การออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคาร 

 
** ตารางการอบรมอาจมีการปรับตามความเหมาะสม 
** คาลงทะเบียน 7,400 บาท รวมคาที่พัก อาหาร และเอกสารประกอบการอบรมแลว 
 



 

 

 

 

 

แบบตอบรับการเขา

หลักสูตร “พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม

ระหวางวันที่

*******************************

ชื่อ-นามสกลุ (ตัวบรรจง) ...........................................................................................................................

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก ..........................................

ตําแหนง...............................................................................

สังกดั (อบจ./เทศบาล/อบต).……………..………………………………….………

อําเภอ...............................................................

โทรศัพทมือถอื.........................................................

 

 

หมายเหต ุ 1. E-mail : lovei9@hotmail.com

                        หรือ สมัครเองผาน www.lpdi.go.th

                        หลักสูตรพัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม เลือกรุน และกด

                        พิมพใบชาํระเงิน เพราะใหชําระไป

                            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร บัญชีเลขที่ 

                        (เมื่อสมัครแลวใหตรวจสอบช่ือทาง 

 

**** กรุณาสงแบบตอบรับ

แบบตอบรับการเขารวมโครงการฝกอบรม 

พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม”(ระดบัภาคี

 รุนที่........ 

วันที่................................................................ 

******************************* 

) ...........................................................................................................................

...................................................................................................................             

...............................................................................................ระดับ...........................................................................

……………..………………………………….……….......................................................................

.....................จังหวัด.............................................................................

......................โทรศัพทสํานักงาน.......................................................................

lovei9@hotmail.com (เมื่อไดรับเอกสารแลวเจาหนาที่จะตอบรบักลับทาง 

www.lpdi.go.th (เมนูสมัครอบรม ไปที่กลุมหลักสูตรทบทวนความรู

หลักสูตรพัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวชิาชีพวิศวกรรม เลือกรุน และกดสมคัรอบรม

พิมพใบชําระเงิน เพราะใหชําระไปยัง ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี สาํนักงานบริหารทรพัยสินและกฬีา

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร บัญชีเลขที่ 091-005447-7 เทานั้น ) หรือ Fax 0-2191

ใหตรวจสอบชื่อทาง www.lpdi.go.th เทานั้น ในวันถดัไป)         

กรุณาสงแบบตอบรบั ตามท่ีกําหนดในแผนงานโครงการฯ

ภาคีวิศวกรพิเศษ) 

) ......................................................................................................................................................... 
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การเตรยีมตัวเขารับการฝกอบรม  

หลักสูตร “การพฒันาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม” 
(กรุณาศึกษา และเตรยีมความพรอมกอนเขารับการฝกอบรม) 

 

1. การสมัครเขารับการอบรม 
    -   กรุณาสงแบบตอบรับ ทางจดหมายอีเล็กทรอนิกส lovei9@hotmail.com เจาหนาที่จะตอบกลับให  

    -   ชําระคาลงทะเบียนตามกําหนดในแผนงานของแตละรุน โดย เขียนชื่อหลักสูตร และ รุน                 
ชื่อ-นามสกุล สังกดั และหมายเลขโทรศัพทของผูเขารับการอบรมลงในสําเนาการชําระเงนิ                 
(เพือ่ตรวจสอบสถานะการชําระคาลงทะเบียน) 

- สงสําเนาดังกลาวทางจดหมายอีเล็กทรอนิกส lovei9@hotmail.com เจาหนาที่จะตอบกลับให 

2. การรายงานตัว  
- ใหผูเขารับการฝกอบรม รายงานตัว ในเวลา 15.00 – 18.00 น. ณ สถานที่จัดโครงการฝกอบรม

ตามแผนงานของแตละรุน 
- โครงการฯ จัดที่พักไวสําหรับผูเขารับการฝกอบรมเทานั้น  
- คาลงทะเบียน 7,400 บาท รวมคาที่พักและอาหารแลว 
- กรุณาตรวจสอบสถานที่และเสนทาง กอนเดินทางเขารับการอบรม 

3. ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม  
    - วันที่ 1 แตงกายดวยชุดสุภาพ  
    - วันที่ 2 แตงกายดวยเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาวเทานั้น  
    - วันที่ 3 แตงกายดวยผาไทย/ผาพื้นถ่ิน จึงขอความรวมมือใหนักศึกษาเตรียมชุดผาไทย/ผาพ้ืนถิ่นมาดวย  
(ตามนโยบายของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 
    - วันที่ 4 แตงกายดวยเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาวเทานั้น 

4. ของใชสวนตัวที่จาํเปนและยารักษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาใหพรอม 

5. ทางโครงการฯ จัดเตรียม 
       - กระเปาเอกสาร ๑ ใบ 
       - ปากกา ยางลบ ดินสอ ไมบรรทัด สมุดฉีก  
       - เอกสารประกอบการอบรม 

*************************************************************************** 


